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ABSTRAK 

MUH. ADNAN YASSER RAMADHAN,2022. Penerapan penginputan data 

dokumen asli e-filling melalui penggunaan SPT tahunan PPh pasal 21 pada KPP 

Pratama Makassar Selatan. Karya Tulis Ilmiah Prodi Perpajakan (D-III) Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II  Andi Arifwangsa Adiningrat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penginputan data 

dokumen e-filling melalui penggunaan SPT tahunan PPh 21 pada KPP pratama 

makassar selatan.Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. 

Data yang diolah merupakan hasil wawancara dari informan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, 

Wawancara dan Studi Dokumen dengan teknik analisis data. 

Hasil penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan penginputan data 

dokumen e-filling pengguna SPT tahunan PPh pasal 21 di KPP Pratama 

Makassar Selatan. 

 

Kata Kunci : Penerapan, Penginputan Data Dokumen E-Filling Pengguna 

SPT Tahunan Pph Pasal 21 
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ABSTRACT 

MUH. ADNAN YASSER RAMADHAN,2022. Application of data entry for original 

e-filling documents through the use of the annual income tax return article 21 at 
the southern Makassar KPP Pratama. Scientific Writing of Taxation Study 
Program (D-III) Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Andi Rustam and 
Supervisor II Andi Arifwangsa Adiningrat.  
 

This study aims to determine the application of e-filling document data 
input through the use of the annual SPT PPh 21 at the KPP Pratama Makassar 
Selatan. The type of research used is qualitative research. Processed data is the 
result of interviews with informants. The data collection methods used in this 
study were Observation, Interview and Document Study with data analysis 
techniques.  

The results of this study determine how the application of data entry for e-
filling documents for users of the annual income tax return article 21 at KPP 
Pratama Makassar Selatan. 
 
Keywords: Application, Data Entry of E-Filling Documents for Annual     

Income Tax Returns Article 21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia menganut self assessment system dalam hal membayar 

pajak. Self assessment sistem yaitu suatu sistem perpajakan yang 

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan 

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannnya sehingga 

kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam pemenuhan kewajibannya. 

Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka berdampak langsung 

pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah. 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus datang 

ke kantor pelayanan pajak ataupun dikirim melalui pos. Untuk itu, kantor 

pelayanan pajak berupaya untuk melakukan pembaharuan sistem agar 

kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online, karena dengan 

menggunakan fasilitas internet informasi dapat diperoleh dengan sangat 

cepat dan juga mudah. Di era teknologi yang semakin maju khususnya di 

bidang elektronika, memberi dampak yang positif bagi kantor-kantor yang 

membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Masih kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor 

pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri karena bila 

setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 

memadai tentang peraturan perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan 

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan 
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yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat 

diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, 

kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan, kepatuhan dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, 

kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. 

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang 

diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya 

namun kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunannya, maka membuat pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral 

Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka 

untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam 

melaporkan SPT tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat 

meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut 

adalah dengan membuat pembaharuan sistem atau metode yang 

sederhana, mudah, dan cepat. e-filling pajak lahir dari penerapan sistem 

modul penerimaan negara generasi kedua yang mulai dijalankan pada 

tahun 2007 dan disempurnakan pada tahun 2014. Dalam sistem ini, negara 

menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan e-filling sebagai 

bagian dari sistem transaksinya. 

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 2014 

ini adalah dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan 

perpajakan yaitu dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib 

pajak dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan 

elektronik atau melalui internet yang selanjutnya dinamakan e-filling. 

Dengan sistem e-filling yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak tujuannya 

dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan diharapkan dapat 
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meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. 

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama 

dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak Dalam Negeri, 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam 

tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang 

wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, 

dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. 

Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. 

SPT Tahunan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan 

dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran 

atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu 

tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain SPT, juga melampirkan Surat 

Setoran Pajak (SSP). SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas 

Negara. Dengan adanya Android dapat dimanfaatkan sebagai media 

informasi, salah satunya mengenai proses pembuatan laporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan agar menjadi mudah dan efisien.   

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin 

mengangkat judul “Penerapan Penginputan Data Dokumen E-Filling 
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Melalui Penggunaan SPT tahunan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama 

Makassar Selatan“. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Penerapan penginputan data dokumen e-filling melalui 

penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Untuk mengetahui Penerapan penginputan data dokumen 

e-filling melalui penggunaan SPT tahunan dan SPT masa PPh 21 pada 

KPP Pratama Makassar Selatan” 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

     Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan memperluas 

pengerahuan kita dibidang perpajakan, agar penulis bisa 

membandingkan antara teori dan fakta lapangan. 

2. Bagi Pembaca 

a) Penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan 

alat perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang 

sama. 

b) Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan 

diskusi terkait dengan judul penelitian. 

c) Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang perpajakan 

serta dapat memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. LANDASAN TEORI 

1. PENGERTIAN PAJAK  

Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Adapun  

beberapa definisi para ahli tentang definisi pajak, sebagai berikut : 

Menurut Andriani (2009), Pajak adalah iuran pada negara yang 

dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berubungan dengan tugas pemerintah. 

Menurut Soeparman Soemahamidja (1964), Pajak adalah iuran wajib 

berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

2. FUNGSI PAJAK 

Fungsi pajak terdiri dari 2 macam, yaitu :  

a) Fungsi Pembiayaan (Budgetair)  

Sebagai sumber biaya bagi pemerintah untuk membayar setiap 

pengeluarannya.  
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b) Fungsi Mengatur (Regulerend)  

Untuk mengatur serta menjalankan tugas bagi pemerintah pada 

bidang sosial maupun ekonomi. 

3. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Sistem pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

a) Official Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan 

aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem Official 

Assessment System, aparatur perpajakan memegang peranan 

yang sangat penting dalam perpajakan, karena aparatur 

perpajakan membantu wajib pajak dalam menghitung pajak 

terutang nya.  

b) Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang 

terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif 

serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan 

yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta 

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 
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c) With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak 

ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong dan memungut pajak, menyetor dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.  

4. E- FILLING 

4.1  PENGERTIAN E-FILLING 

E-filling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time 

melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia 

Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). e-

filling dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian 

SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun badan 

melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia 

jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, 

sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan 

dan menunggu tanda terima secara manual. 
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Menurut Gita (2010) e-filling ini sengaja dibuat agar tidak ada 

persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib 

Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. e-filling bertujuan 

untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem 

e-filling diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib 

Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang 

ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan 

kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi 

perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib 

Pajak. e-filling juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu 

lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya 

kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan 

SPT. 

4.2   PENERAPAN SISTEM E-FILLING 

Secara umum, penerapan sistem e-filling memiliki beberapa 

keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: 

1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam 

seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 

2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses 

situs DJP tidak dipungut biaya. 

3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan 

system computer. 

4) Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard. 

5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena 

terdapat validasi pengisian SPT. 
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6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan 

kertas. 

7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti 

potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29,Surat Kuasa 

Khusus, perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak Kawin 

Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi 

Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali 

diminta oleh KPP melalui Account representative. 

4.3   DASAR HUKUM SISTEM E-FILLING 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah 

menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang 

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh 

ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat 

Pemberitahuan). Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 

ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui e-filling 

untuk meringankan beban administrasi wajib pajak sehingga 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha. 

4.4   E-FILLING  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK   

Teknologi internet mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, jika dahulu membutuhkan waktu yang lama untuk 

mendapatkan informasi namun sekarang informasi dengan mudah 

didapatkan. Hal ini menginspirasi Direktorat Jendral Pajak untuk 

melakukan pembaharuan dibidang kearsipan yaitu arsip elektronik. 

Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat 
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resiko yang lebih kecil.Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu 

arsip elektronik telah digunakan oleh berbagai instansi -instansi dan 

juga pelaku bisnis. Mengantisipasi perkembangan teknologi Informasi 

tersebut,Direktorat Jendral Pajak mengadopsi sistem pelayanan 

pajak berbasis ICT. Salah satu jasa pajak berbasis internet adalah e-

filling. Hal ini merupakan aspirasi dari wajib Pajak untuk 

memepermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik 

SPT Masa maupun SPT Tahunan.  

5. KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

5.1   PENGERTIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib 

pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan 

kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 

sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari 

selfassesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat 

dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang 

dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010), menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”. Menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia 

Rahayu (2006), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah 
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tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

5.2   KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony 

Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah: 

A. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-undang perpajakan 

B. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang 

pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. 

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 

31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau 

pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi 

ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 

ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtantive memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan 

formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah 

Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar 



 12   
 

 
 

Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan 

menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

Gambar 2.2 
 

Skema Kerangka Konseptual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. KERANGKA KONSEPTUAL  

Penelitian ini Untuk mengetahui penerapan penginputan data 

dokumen e-filling  melalui penggunaan SPT tahunan PPh 21 pada KPP 

Pratama Makassar Selatan. Untuk itu peneliti membutuhkan data 

wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari pajak daerah 

agar mengetahui penerapan penginputan data dokumen e-filling  melalui 

penggunaan SPT tahunan PPh 21 pada KPP Pratama Makassar 

Selatan. Setelah data diperoleh, maka data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan pendataan kualitatif.  

C. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jl. Urip 

Sumohardjo km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232. Penelitian 

sudah di lakukan selama (2 bulan), yaitu bulan Juli sampai 

Agustus 2021 

Penerapan E-filing 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Analisis Deskriptif 

Kualitatif 

Kantor Pelayanan Pajak 

Makassar Selatan 

Hasil dan Kesimpulan 

Penggunaan SPT Dan 

Penginputan Data Dokumen 
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2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mempermudah penulis dalam mendapat data yang valid dan 

reliable. Dalam penelitian tersebut antara lain: 

a) Studi Lapangan 

Peneliti juga melakukan obervasi langsung ke 

lapangan dalam rangka mendapatkan responden lebih 

banyak mengenai penelitian yaitu mengenai dampak e-

filling bagi wajib pajak. 

b) Wawancara 

Peneliti pun menggunakan teknik wawancara 

terhadap pihak yang menjadi informan penelitian. Dengan 

melakukan interaksi langsung dengan objek dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan. 

c) Dokument 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan 

untuk menyusun konsep penelitian dalam mengungkap 

objek penelitian.  

3. JENIS DAN SUMBER DATA 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Dimana penilitian ini dilakukan dilapangan 

dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data 

yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, 

hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta 
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catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses 

penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari 

kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data. 

1) Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat 

yang berwenang atau pejabat yang melakukan 

pemeriksaan yang terdapat di KPP PRATAMA 

MAKASSAR SELATAN. 

2) Data sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi 

penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari 

dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti dan literatur lainnya 

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-

data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

4. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian 

atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data 

dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara 

berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara 

belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 

sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. 

Adapun teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2013) : 
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1) Reduksi data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, 

memilah hal yang besifat pokok dan memfokuskan pada 

hal-hal yang besifat penting. Reduksi data dilakukan 

dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap data yang diperoleh. 

2) Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain 

berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun 

dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merajuk 

pada penyajian secara deskriptif. 

 

3) Menarik kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi 

secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun 

orang lain.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. SEJARAH SINGKAT KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN  

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat 

Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan 

kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal 

Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 

tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil 

pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor 

Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib 

pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan 

Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di 

Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4. 

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan 

Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi 

dan resmi di launcing oleh Mentri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. 

Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 

Account Representative dan 54 Pelaksana. Selanjutnya dengan 

ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 

tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional 

pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pension, maka 
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sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala 

Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 

48 Pelaksana. 

Perubahan mendasari dari berlakunya system modem ini adalah 

perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis 

Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam 

melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode 

etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Mentri Keuangan No. 

222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. 

Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya 

dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra 

terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya 

akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan Sektor Pajak 

yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat 

mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance) dan Pemerintah 

yang bersih (clean governance). 

Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No.587/KMK.01/2003, 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas 

melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di 

bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Visi dan Misi, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :  

Visi : “Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, 

terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh 

masyarakat”. 
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Misi “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan 

prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal 

berdasarkan undang-undang perpajakan”. 

B. STRUKTUR ORGANISASI  

Susunan Organisasi Badan, sebagai berikut: 

1) Kepala Kantor 

2) Sub. bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

4) Seksi Pelayanan 

5) Seksi Penagihan 

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

7) Seksi Pemeriksaan 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV 

9) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional Penilai 

PBB 

C. JOB DESCRIPTION 

1) Kepala Kantor 

Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan mempunyai 

tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah wewenangnya 

sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2) Sub. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

 Sub. bagian umum mempunyai tugas pokok untuk 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah 

tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar 

Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan 
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keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing 

pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan 

inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta 

formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. Tugas pokok Sub 

Bagian Umum adalah: 

a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan 

yang bukan dari wajib pajak. 

b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan di KPP Pratama 

Makassar Selatan. 

c. Membimbing pelaksanaan tigas tata usaha kepegawaian. 

d. Penyelengaraan Administrasi DP3, LP2p, KP4 

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ 

Lembaga. 

f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor. 

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan 

pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman 

dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan 

E-filling, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi PDI 

adalah : 

a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi 

pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 

b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data. 

c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran 

informasi dalam rangka pemanfaatn data perpajakan. 

d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan. 
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e. Melaksanakan perbaikan ( updating ) 

f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemnfaatan 

aplikasi e-SPT dan E-filling. 

g. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer. 

h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan. 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban. 

4) Seksi Pelayanan 

Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, 

atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang 

terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan 

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan 

adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa : 

a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan 

d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan 

PPh. 

5) Seksi Penagihan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 

pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, 



21 
 

 
 

serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan Tugas pokok Seksi 

Penagihan adalah : 

1. Melakukan kegiatan administrasi penagihan. 

2. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian 

Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan 

lain sesuai ketentuan perundangan. 

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan 

penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai 

objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan 

ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7) Seksi Pemeriksaan  

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana 

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta 

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV 

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib 

Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, 

analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta 

melakukan evaluasi hasil  banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, 

seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account 

Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat 

seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk 
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Kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan 

waskon IV. 

9) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional 

Penilai PBB 

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan 

tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi 

pemeriksaan. 

D. HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang 

menjadi substansi dari penelitian ini yaitu “penerapan penginputan data 

dokumen E-Filling  melalui penggunaan spt tahunan orang pribadi pph 

pasal 21 pada Kpp Pratama Makassar Selatan”, dengan metode analisis 

yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kpp Pratama Makassar 

Selatan, untuk mengetahui bagaimana penerapan penginputan data 

dokumen e-filling melalui penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Makassar Selatan. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 agustus 

2021 di Kantor Kpp Pratama Makassar Selatan sebagai berikut: 

Narasumber (Bapak Victor Tristiardo, sebagai Fungsional Asisten 

Penyeluk Pajak Terampil) 

1. Setelah ada e-filling apakah masih banyak wajib pajak yang 

kekantor untuk menyampaikan SPT tahunannya ? 
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 “Ada beberapa wajib pajak melaporkan SPT tahunannya secara 

manual dikarenakan faktor usia dan masih belum mengerti 

menggunakan aplikasi e-filling”. 

2. Seberapa besar pengaruh sebelum dan setelah adanya e-filling ? 

“Pengaruh sebelum adanya e-filling masih banyak wajib pajak yang 

datang kekantor untuk melakukan antri dalam pelaporan SPT 

tahunannya, sedangkan setelah adanya e-filling wajib pajak tidak 

lagi datang kekantor mengantri untuk melakukan pelaporan SPT 

tahunannya” 

3. Apa kekurangan dan kelebihannya e-filling ? 

“Kekurangan dari aplikasi e-filling yaitu tidak kuat menampung 

pelaporan SPT tahunan yang terlalu banyak, kadang sistemnya 

langsung down atau error. Sedangkan kelebihannya yaitu 

mempermudah wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunannya 

dimana saja karena sudah bisa dilakukan secara online dengan 

melalui aplikasi e-filling juga mengurangi penggunaan kertas”. 

4. Dengan adanya e-filling apakah WP semakin patuh (tepat waktu) 

untuk menyampaikan SPT tahunannya ? 

“Mengenai persoalan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT 

tahunannya tepat waktu itu tergantung kesadaran wajib pajak 

sendiri, karena dengan adanya aplikasi e-filling dapat memudahkan 

mereka untuk melaporkan SPTnya. Dengan adanya aplikasi e-filling 

juga tidak menjamin wajib pajak melaporkan SPT tahunannya tepat 

waktu. Jadi tergantung dari kesadaran dirinya setiap wajib pajak” 

5. Apakah EFIN yang digunakan pada saat melakukan e-filling akan 

berubah setiap masa pajak atau sudah ditetapkan sejak awal 

pemberian EFIN kepada WP ? 
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“EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh digjen pajak 

kepada wajib pajak yang telah melakukan transaksi elektronik 

perpajakan, seperti lapor spt tahunan melalui e-filling dan 

pembuatan kode billing pembayaran pajak. 

Tidak, karena setiap wajib pajak yang terdaftar npw sudah memiliki 

efin dan berlaku selamanya. Apabila wajib pajak ingin melakukan 

pelaporan secara online wp harus melapor kepada pihak kantor 

untuk mengaktifkan kode efinnya” 

Perbandingan Wajib Pajak Yang Masih Melaporkan SPT Tahunan Secara 

Manual Dan E-Fiilling 

Tabel 3.1 

Bulan 
Manual E-Filling 

Sub Total (Rp) 
Jenis SPT Rupiah (Rp) Jenis SPT Rupiah (Rp) 

Januari 33  Rp            33,000  137  Rp        137,000   Rp            2.773,000 

Februari 292  Rp         292,000  108  Rp        108,000   Rp            2.452,000  

Maret 3081  Rp      3.081,000  631  Rp        631,000   Rp          15.701,000  

April 29  Rp            29,000  395  Rp        395,000   Rp            7.929,000  

Mei 19  Rp            19,000  162  Rp        162,000   Rp            3.259,000  

Juni 15  Rp            15,000  1  Rp             1,000   Rp                35,000  

Juli 1  Rp              1,000  8  Rp             8,000   Rp                161,000  

Agustus 11  Rp            11,000  3  Rp             3,000   Rp                  71,000  

September 67  Rp            67,000  3  Rp             3,000   Rp                127,000  

Oktober 28  Rp            28,000  42  Rp           42,000   Rp                868,000  

November 6  Rp              6,000  12  Rp           12,000   Rp                246,000  

Desember 30  Rp            30,000  66  Rp           66,000   Rp            1.350,000  

Jumlah Total 3612  Rp      3.612,000  1568  Rp     1.568,000   Rp          34.972,000  

Sumber : Pelayanan Data KPP Makassar Selatan 

Tabel diatas menjelaskan wajib pajak yang melaporkan secara 

manual dan e-filling pada tahun 2020, merupakan formulir untuk 

melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi non usahawan. Orang 

pribadi yang semata-mata sebagai pegawai yang menerima penghasilan 

dari pemberi kerja seperti pegawai perbankan, instansi pemerintahan.    
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E. PEMBAHASAN  

Penerapan e-filing yang merupakan salah satu cara yang dapat 

dipilih oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan 

KPP Pratama Makassar Selatan.  

EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh digjen 

pajak kepada wajib pajak yang telah melakukan transaksi elektronik 

perpajakan, seperti lapor spt tahunan melalui e-filling dan pembuatan 

kode billing pembayaran pajak. Tidak, karena setiap wajib pajak yang 

terdaftar npw sudah memiliki efin dan berlaku selamanya. Apabila wajib 

pajak ingin melakukan pelaporan secara online wp harus melapor 

kepada pihak kantor untuk mengaktifkan kode efinnya. 

Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut 

mewajibkan penggunaan E-Filling untuk melaporkan SPT Pph 21/26 

dan PP.  Wajib Pajak harus memiliki e-FIN Dalam hal ini Wajib Pajak 

harus megajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN. Pada KPP 

Pratama Medan Kota permohonan harus dilakukan sendiri, tidak dapat 

diwakilkan. Permohonan dapat diselesaikan selama 30 menit dan paling 

lama 1 hari setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan 

kembali ke Kantor Pajak dengan meminta formulir e-FIN dan 

menyatakan permohonan ualng, karena nomor e-FIN tidak akan 

berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki. 

Untuk sistem e-filing sendiri, email sangat dibutuhkan. Karena 

sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat e-mail. 

Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara e-filing juga akan 

disampaikan melalui e-mail. Maka Wajib Pajak harus benar benar 

menjaga keaktifan e-mail tersebut. 
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Maka disimpulkan bahwa tabel diatas menunjukan penggunaan 

SPT secara E-Filling lebih rendah peminatnya di karenakan wajib Pajak 

tidak dapat mengoperasikan dan kurang mengerti sistem penginputan 

data dokumen SPT Tahunan secara e-filing karena dirasa cukup sulit.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Penerapan Sistem e-filing sebagai langkah KPP Pratama 

Selatan Kota makassar untuk mengetahui penginputan data dokumen e-

filling  melalui penggunaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 masih belum efektif dikarenakan masih 

banyaknya WPOP melakukan penginputan data dokumen SPT Tahunan 

secara manual dan belum mengerti bagaimana sistem penggunaan e-

filling secara online. 

Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan ke Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama selatan kota makassar  melalui e-filing masih 

dikategorikan rendah. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melaporkan SPT Tahunannya secara e-filing masih dibawah target yang 

telah ditentukan.  

B. SARAN  

 Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan sosialisasi 

kepada Wajib Pajak, baik itu sosialisasi secara lagsung maupun tidak 

langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan menggunakan e-filing 

dan tata cara pelaksanaan penginputan data dokument SPT Tahunan 

melalui e-filing guna untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak 

sehingga dapat mencapai target penerimaan. 
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Sosialisasi kepada Wajib Pajak harus lebih sering dilakukan 

lagi, terutama kepada Wajib Pajak yang belum paham ataupun sama 

sekali tidak mengerti mengenai tata cara penginputan data dokument 

SPT Tahunan melalui efiling. Apabila penyuluhan tersebut dapat 

dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan meningkatkan 

motivasi dan rasa ingin mencoba dalam menginput SPT Tahunannya 

melalui e-filing. 

Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan 

serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama selatan kota 

makassar secara maksimal. 

 

 



 
 

 29  
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amrul, Rusli, (2016). “Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Mataram 
Timur”. Journal Ilmiah Rinjani. Vol. 4 Tahun 2016. Universitas 
Gunung Rinjani. 

 
Cara Mengisi dan Lapor SPT Pajak Online atau E-Filing 1770 S -Cermati.com. 

Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu. 
Jakarta : Kencana Pranada Media Group 

 
Dwi Harnita Suhardi, Fany Inasius, (2015). “Analisis Penerapan Aplikasi E-
filing  

dalam melaporkan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama 
Penjaringan Jakarta Utara”. Jurnal Akuntansi, Universitas Bina 
Nusantara. 

 
Fitriani. 2016. Evaluasi Perilaku Wajib Pajak Badan Terhadap E-filling Sebagai 

Sarana Pelaporan Wajib Pajak Secara Online dan Realtime. 1-5 

Gita. 2010. Analisis perilaku penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan E-
filling. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang. 

Gunadi. 2010. Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat, Dalam 
Perspekti Bar, Diakses Dari http://www.perspektif.net/articles 

 
Husein Syarifuddi, Hartanti Emmiliana. 2018. Pengaruh penerapan sistem E-

filling, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak 

orang pribadi. 1-6 

Inne Nidya Astuti, (2015). “Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya 
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat 
Pemeberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Gresik Utara”. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya. 

Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi terbaru 2016. Yogyakarta: penerbit Andi. 

Nurul Citra Noviandini. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi 
Kemudahan Penggunaan Dan Kepuasan Wajib Pajak Tehadap 
Penggunaan E-filling Bagi WajIb Pajak Di Yogyakarta. Jurnal Nominal. 
Vol 1, No 1, Hal. 15-22. 

P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak Jakarta. Penerbit : 
Salemba Empat. 

Pratama Yoga Heru, Suyanto. 2018. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: study 
aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset 
policy. 5-7 

http://www.perspektif.net/articles


30 
 

 
 

Suherman, Maman, Madinah Almunawwaroh dan Rina Marliana. 2016. Pengaruh 
Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 49-64. 

Soemahamidjaja, soeparman.1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. 
Disertasi. Universitas Padjajarang. Bandung. 

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 
Dan Tata Cara Perpajakan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 1  

1) Penerapan penginputan Data Dokumen e-filling 1770 S Melalui 

Penggunaan SPT Tahunan PPh pasal 21 

1. Pertama, siapkan dokumen pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bukti Potong Pajak via slideshare 

Sebelum mengisi SPT Pajak online atau e-Filing, lebih dulu Anda 

perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, antara lain: 

1) Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

2) Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat 

final 

3) Bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah 

dan bangunan 

4) Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan 

5) Daftar penghasilan 

6) Daftar harta (buku tabungan, sertifikat tanah atau bangunan) dan 

utang (rekening utang) 

7) Daftar tanggungan keluarga 

8) Bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain 

https://www.cermati.com/artikel/perhitungan-dan-cara-bayar-pajak-motor
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9) dan dokumen terkait lainnya. 

2) Cara Isi dan Lapor SPT Tahunan Pajak 1770 S via Aplikasi e-Filing 

Perlu diketahui, cara isi SPT Tahunan Pajak 1770 S 

menggunakan aplikasi e-Filing lewat website DJP Online agak berbeda 

dengan 1770 SS. Tahapannya lebih panjang karena harus mengisi 

banyak lampiran. Tapi tenang saja, Anda bisa mengisi dan melapor SPT 

1770 S melalui e-Filing dengan panduan. Berikut caranya: 

1) Buka situs https://djponline.pajak.go.id atau efiling.pajak.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Direktorat Jenderal Pajak 

2) Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password yang Anda 

buat saat daftar akun DJP Online 

3) Masukkan juga kode keamanan (captcha) 

4) Lalu klik “Login” 

5) Pilih layanan “e-Filing” 

6) Pilih atau klik “Buat SPT” 

https://www.cermati.com/artikel/lupa-lapor-spt-pajak-begini-solusinya
https://djponline.pajak.go.id/
https://efiling.pajak.go.id/
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7) Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa 

pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 S. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

8) Jika memilih “Dengan Panduan,” klik SPT 1770 S dengan panduan 

9) Setelah itu, melakukan pengisian e-Filing 1770 S 

 

 

 

 

 

sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Dimulai dengan mengisi data formulir tahun pajak, contohnya 2020. 

 Selanjutnya status SPT, contoh pilih status SPT Normal bila Anda baru 

pertama kali lapor pajak tahun 2020. Jika sudah pernah, dan ingin ada 

pembetulan, maka pilih pembetulan, lalu mengisi kolom pembetulan ke 

berapa. 

10) Klik langkah berikutnya 

https://www.cermati.com/artikel/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-secara-online-yang-praktis
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11) Isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan 

PPh yang ditanggung pemerintah. Bukti potong pajak yang sudah 

Anda siapkan, tinggal tambahkan saja ke daftar tersebut. Isi nama 

dan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor dan tanggal 

bukti pemotongan atau pemungutan, jenis pajak, dan jumlah PPh 

yang dipotong atau dipungut. 

 

 

 

 

 

 

 

12) Masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak yang 

tertera di lembaran 1721 A1 bagi pegawai swasta, atau PNS 1721 

A2, tinggal dimasukkan saja sesuai kolomnya. 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Bila Anda mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih Pasal 21 di kolom 

Jenis Pajak. 
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 Kemudian isi NPWP pemberi kerja (perusahaan tempat Anda bekerja 

atau bendahara). Kalau NPWP itu benar, maka nama perusahaan atau 

bendahara akan muncul secara otomatis di kolom Nama Pemotong 

atau Pemungut Pajak. 

 Isi nomor bukti, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan 

jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. 

13) Setelah selesai, klik tombol simpan dan akan ditampilkan 

ringkasan pemotongan pajak Anda 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

14) Klik langkah berikutnya 

15) Masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan 
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16) Klik langkah berikutnya 

17) Masukkan penghasilan dalam negeri, bila ada. Contohnya 

penghasilan dari sewa kontrakan, bunga deposito, dan lainnya 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

18) Klik langkah berikutnya 

19) Mengisi atau menjawab pertanyaan, “Apakah Anda memiliki 

penghasilan luar negeri?” Jika ya, disebutkan penghasilannya, dan 

jika tidak klik langkah berikutnya 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 
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20) Masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bila ada. 

Misalnya warisan senilai Rp10 juta, dan lainnya. 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

21) Setelah selesai, klik langkah berikutnya 

22) Masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh Final, bila ada. 

Klik di tombol tambah, lalu isi. Contohnya hadiah undian senilai 

Rp20 juta, telah dipotong PPh Final 25% berarti Rp5 juta. Jika 

sudah mengisi, klik simpan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

23) Klik Langkah Berikutnya 
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24) Selanjutnya memasukkan harta yang Anda miliki dengan 

menjawab dulu pertanyaan apakah Anda memiliki harta? 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Jika ya, masukkan harta satu persatu dengan klik tombol tambah. 

Contoh Anda punya sepeda motor, isi kode harta, nama harta (merek 

motor), tahun perolehan, harga, dan keterangan (pelat nomor, nomor 

BPKB). 

 Jika Anda sudah pernah mengisi daftar harta di e-Filing, Anda dapat 

menampilkan lagi dengan klik “Harta pada SPT Tahun Lalu.” 

25) Klik langkah berikutnya 

26) Tambahkan utang yang Anda miliki, misalnya sisa kredit motor. 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat, tahun peminjaman, 

dan jumlah utang. Lalu klik simpan. 
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 Bila sudah pernah melaporkan daftar utang di e-Filing, Anda bisa 

menampilkan kembali dengan memilih “Utang pada SPT Tahun Lalu.” 

27) Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Kalau sudah pernah melaporkan daftar tanggungan di e-Filing, Anda 

dapat menampilkan kembali dengan pilih “Tanggungan pada SPT 

Tahun Lalu.” 

 Jika punya tanggungan baru, masukkan di daftar tanggungan dengan 

klik tambah. Isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. 

28) Klik langkah berikutnya 

29) Isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan 

ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah. Misalnya ke 

Baznas 

30) Klik langkah berikutnya 

31) Masuk ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri. 
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Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Isi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misal wajib 

pajak adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. 

 Lalu pilih golongan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Anda. Bila 

Anda telah berkeluarga tanpa tanggungan, pilih Kawin/K dan kolom 

sebelahnya 0. 

 Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami atau 

istri (MT), hidup berpisah (HB), atau melakukan perjanjian pemisahan 

harta 

(PH). 

32) Klik langkah berikutnya 

33) Isi pengembalian atau pengurangan pph pasal 24 dari penghasilan 

luar negeri, bila ada 

34) Klik langkah berikutnya 

35) Isi pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh Pasal 25, bila 

ada. Jika tidak ada, kosongkan, dan klik langkah berikutnya 
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Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

36) Masuk ke bagian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh dan SPT Anda 
berdasarkan data yang Anda masukkan di langkah-langkah 
sebelumnya. Status SPT akan terlihat di bagian bawah apakah Nihil, 
Kurang Bayar, atau Lebih Bayar 

 Periksa kembali data tersebut. Jika sudah sesuai, klik langkah 
berikutnya 

37) Di bagian selanjutnya, akan ditampilkan: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Jika status SPT Anda kurang bayar, akan muncul pertanyaan 
sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik jawaban 
belum. 

 Jika sudah membayar, klik jawaban sudah. Kemudian masukkan 
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan tanggal bayar 
sesuai bukti pembayaran 

 Bila Anda tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25, klik langkah 
berikutnya 
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38) Tahapan selanjutnya konfirmasi. Muncul pernyataan, yang harus 

dijawab dengan klik setuju atau agree. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

39) Klik langkah berikutnya 

40) Setelah itu muncul ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode 

verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 

 Klik tulisan “Di Sini” untuk mengambil kode verifikasi. 

 Beri jawaban atas pertanyaan pengiriman kode verifikasi, lewat email 
atau nomor ponsel. 

 Cek email atau nomor ponsel, lalu masukkan kode verifikasi di kolom 
SPT 

 Selanjutnya klik “Kirim SPT” 
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41) SPT Anda sudah terkirim. Cek email untuk melihat Bukti 

Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Pajak Online atau e-Filing 1770 

S. 

 

 

 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Paja 
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LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI 

    Nama Narasumber : Victor Tristiardo 

   Jabatan                  : Fungsional Asisten Penyeluh Pajak Terampil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proses melakukan wawancara yang dilakukan pada Kantor KPP Pratama 

Makassar Selatan 

 

Proses pengajuan pertanyaan kepada narasumber. 
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LAMPIRAN 3 WAWANCARA 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 agustus 

2021 di Kantor Kpp Pratama Makassar Selatan sebagai berikut: 

Narasumber (Bapak Victor Tristiardo, sebagai Fungsional Asisten 

Penyeluk Pajak Terampil) 

1. Setelah ada e-filling apakah masih banyak wajib pajak yang 

kekantor untuk menyampaikan SPT tahunannya ? 

 “Ada beberapa wajib pajak melaporkan SPT tahunannya secara 

manual dikarenakan faktor usia dan masih belum mengerti 

menggunakan aplikasi e-filling”. 

2. Seberapa besar pengaruh sebelum dan setelah adanya e-filling ? 

“Pengaruh sebelum adanya e-filling masih banyak wajib pajak yang 

datang kekantor untuk melakukan antri dalam pelaporan SPT 

tahunannya, sedangkan setelah adanya e-filling wajib pajak tidak 

lagi datang kekantor mengantri untuk melakukan pelaporan SPT 

tahunannya” 

4. Apa kekurangan dan kelebihannya e-filling ? 

“Kekurangan dari aplikasi e-filling yaitu tidak kuat menampung 

pelaporan SPT tahunan yang terlalu banyak, kadang sistemnya 

langsung down atau error. Sedangkan kelebihannya yaitu 

mempermudah wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunannya 

dimana saja karena sudah bisa dilakukan secara online dengan 

melalui aplikasi e-filling juga mengurangi penggunaan kertas”. 

5. Dengan adanya e-filling apakah WP semakin patuh (tepat waktu) 

untuk menyampaikan SPT tahunannya ? 

“Mengenai persoalan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT 

tahunannya tepat waktu itu tergantung kesadaran wajib pajak 

sendiri, karena dengan adanya aplikasi e-filling dapat memudahkan 

mereka untuk melaporkan SPTnya. Dengan adanya aplikasi e-filling 
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juga tidak menjamin wajib pajak melaporkan SPT tahunannya tepat 

waktu. Jadi tergantung dari kesadaran dirinya setiap wajib pajak” 

6. Apakah EFIN yang digunakan pada saat melakukan e-filling akan 

berubah setiap masa pajak atau sudah ditetapkan sejak awal 

pemberian EFIN kepada WP ? 

“EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh digjen pajak 

kepada wajib pajak yang telah melakukan transaksi elektronik 

perpajakan, seperti lapor spt tahunan melalui e-filling dan 

pembuatan kode billing pembayaran pajak. 

Tidak, karena setiap wajib pajak yang terdaftar npw sudah memiliki 

efin dan berlaku selamanya. Apabila wajib pajak ingin melakukan 

pelaporan secara online wp harus melapor kepada pihak kantor 

untuk mengaktifkan kode efinnya” 
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LAMPIRAN 4 SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 PLAGIASI 
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