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ABSTRAK 

NURUL MIFTAHUL DJANNA.S, Tahun 2021. Implementasi sistem 
Administrasi Perpajakan Modern dalam Upaya meningkatkan ketaatan 
Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara, Karya Tulis Ilmiah Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Muryani Arsal dan Pembimbing II 
Faidul Adziem. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Administrasi 
perpajakan modern sebagai upaya meningkatkan ketaatan Wajib Pajak di 
KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
penelitian kepustakaan penelitian studi dokumentasi dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh positif antara 
sistem administrasi perpajakan modern dan terhadap kepatuhan wajib 
pajak di kantor pajak makassar utara. Penelitian memberikan bukti empiris 
bahwa semakin ditingkatkan sistem administrasi perpajakan modern 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar 
Utara. 

 
 
Kata Kunci : Administrasi Perpajakan Modern 
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ABSTRACT 

 

NURUL MIFTAHUL DJANNA. S, Year 2021. Implementation of Modern 
Tax Administration system in an effort to increase taxpayer compliance in 
KPP Pratama Makassar Utara, Scientific Paper Faculty of Economics and 
Business Taxation Study Program University of Muhammadiyah 
Makassar. Guided by Supervisor I Muryani Arsal and Supervisor II Faidul 
Adziem. 

 This study aims to find out the modern tax administration system as 
an effort to increase the observance of taxpayers in the Pratama Makassar 
Utara KPP. This research is a type of research that is descriptive 
qualitative. This research data includes primary and secondary data. Data 
collection techniques using research techniques research literature 
documentation and interview studies. 

The results showed that there is a positive influence between the 
modern tax administration system and the compliance of taxpayers in the 
tax office in north Makassar. The research provides empirical evidence 
that the increasingly improved modern tax administration system affects 
taxpayer compliance in the Pratama Makassar utara. 

 

Keywords: Modern Tax Administration  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan pajak sebagai salah satu penerimaan Negara yang sangat penting 

karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan 

sosial dan ekonomi Negara serta masyarakat. Tuntutan akan peningkatan 

penerimaan pajak, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala 

aspek, perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu 

ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan, agar dapat semakin diperluas, sehingga potensi 

penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjungjung asas 

keadilan sosial dam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.  

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi ketercapaian penerimaan negara. Reformasi perpajakan 

Indonesia pada 1983, telah menciptakan sistem administrasi perpajakan modern 

yang melahirkan sistem self assessment. Sistem self assessment sendiri adalah 

sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk 

mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajaknya berdasarkan ketentuan yang berlaku. ( Widi Jati Laksono,2018) 

       Perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan pajak yang lebih modern 

dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan system self assessment. Oleh 

karenanya diperlukan langkah pemerintah untuk membangun sistem administrasi 

perpajakan modern agar terus berjalan. Sistem administrasi perpajakan modern 

telah mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik sisi internal 

maupun prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. secara garis besar 

administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan 

yang disempurnakan dan sesuai dengan kondisi perpajakan. Perkembangan sistem 

administrasi pajak setidaknya memberikan beberapa pengaruh terhadap pelayanan 
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pajak dengan menerapkan sistem administarasi yang berbasis teknologi terkini, 

pelayanan pajak yang diberikan bisa lebih efisien sekaligus meringankan bebas 

fiskus dalam melaksanakan tugasnya. (Widi Jati Laksono,2018). Wajib pajak juga 

lebih mudah dan praktis dalam melakukan kewajibannya yang telah menerapkan 

sistem pelayanan secara online, seperti pembuatan nomor pokok wajib pajak 

secara online (e-regestrasion), pembayaran online (e-biling), hingga faktur pajak 

elektronik (e-faktur).  

      Penerapan sistem pelayanan secara online dapat mengurangi kesalahan wajib 

pajak. dan dapat mempermudah wajib pajak, integrasi data yang diperoleh otoritas 

pajak dapat menjadi alat bantu untuk memonitoring kepatuhan pajak. Otoritas 

pajak dapat mengawasi secara intensif sehingga masyarakat terdorong untuk jujur 

dan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

       Sistem administrasi pajak yang modern juga dapat dimanfaatkan oleh otoritas 

pajak untuk memetakan wajib pajak. Untuk wajib pajak tertentu, misalnya yang 

memiliki sumber penghasilan yang beragam dan berpotensi besar bagi 

penerimaan, membutuhkan perhatian yang lebih besar mengingat wajib pajak 

tersebut biasanya memiliki pergerakan penghasilan yang dinamis dan cukup luas, 

tidak hanya lingkup domestik,melainkan juga internasional. Administrasi pajak 

yang dapat mengakomodasi hal ini tentunya akan menjadi alat yang ampu dalam 

mendongkrak penerimaan Negara. ( Widi Jati Laksono,2018) 

 

     Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam 

bentuk proposal dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI 

PERPAJAKAN MODERN DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

KETAATAN WAJIB PAJAK DI KKP PRATAMA MAKASSAR UTARA”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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a.  Apakah Sistem administrasi pajak modern dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak di KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

a. Untuk Mengetahui sistem administrasi pajak modern dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP PRATAMA 

MAKASSAR UTARA. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak dalam mengkaji dan 

mengembangkan masalah kepatuhan wajib pajak.  

b. Sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang pengaruh sistem 

administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang perpajakan. 

c. Dapat memberikan informasi untuk mempermudah bagi wajib pajak dalam 

melakukan kewajibab perpajakan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara sekaligus 

menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan 

pembagunan nasional. Dana  yang dibutuhkan pemerintah akan 

meningkatkan kebutuhan pembagunan, maka peran masyarakat dalam 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan dapat 

membantu berjalannya penerimaan Negara. Sistem Administtrasi 

perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang memiliki 

kontribusi cukup besar dalam pembagunan nasional dan pembiayaan 

Negara. Melihat begitu besar peran penerimaan pajak Negara bagi 

pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan 

modernisasi Administrasi perpajakan modern. 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern di dukung oleh 

kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Doran (2009) menyatakan sistem 

administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajin Pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang perlu ditingkatkan demi 

terciptanya target pajak yang diinginkan. Adanya bukti empiris 

keterkaitan antara sistem administarsi perpajakan modern dengan 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan oleh slemrod dan kopczuk 

(2018) dengan argument bahwa sistem administrasi perpajakan ini 
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akan efektif dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak jika diikuti 

dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

  Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :  

1. Fungsi Anggaran (Budgeter) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan 

negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib 

pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau 

pengeluaran negara lainnya. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler)  

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau 

mengatur kebijakan negara dalam lapangan dan ekonomi. 

 

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak  

   Beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:  

a. self Assessment System  

self assessment system adalah sistem penentuan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh 

wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri, peran pemerintah 

dalam sistem pemugutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para 

wajib pajak, biasa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan 

aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya 
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ke kantor pelayan pajak (KPP) atau melalui sistem adaministrasi online 

yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

b. official Assessment System  

official Assesment System adalah sitem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan bersarnya pajak terutang 

pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada 

wajib pajak,dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak 

terutang akan diketahui setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

aparatur perpajakan.  

c. With Holding System  

With Holding system Sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan wajib 

pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak.contoh withholding system pemotongan penghasilan karyawan 

yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahan yang terkait. 

 

2.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern  

2.2.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern  

Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau 

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun 

kelembagaan agar lebih efisien baik dari sisi internal maupun eksternal untuk 

memberikan pelayanan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan 

pajak.(sinta setiana,2018) Secara garis besar sistem administrasi perpajakan 
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modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan yang 

disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan.  

Menurut Liberti pandiangan (2008;8) adapun tujuan modernisasi 

perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi 

perpajakan ,yaitu: 

a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi. 

b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administasi perpajakan 

yang tinggi, 

c. Tercapainya tingkat produktif pegawai pajak yang tinggi. 

    Sistem Administrasi perpajakan modern dilakukan untuk 

membuat kantor pelayanan pajak menjadi baru yang melayani 

wajib pajak dengan kondisi yang aman dan nyaman. 

 

2.2.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern  

Sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi 

akan memudahkan pelayanan wajib pajak yang bertujuan 

meningkatkan potensi penerimaan pajak yaitu melakukan kegiatan 

administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini, 

administrasi perpajakan modern bisa meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam mematuhi kewajiban dan meningkatkan 

tanggung jawab aparatur pemerintah dengan melayani masyarakat. 

Dengan sistem administrasi perpajakan didukung dengan sumber 

daya manusia ( SDM) yang berkualitas serta mempunyai kode etik 

kerja diharapkan akan tercipta prinsip good corporate governance 
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yang dilandasi transparansi, akuntabel, independen dan adil. Sistem 

ini akan memungkinkan setiap proses perpajakan menjadi lebih 

terukur dan terkontrol. 

 

2.2.3 Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Agus Soeparman (2017), karakteristik sistem administrasi 

perpajakan modern yaitu: 

1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui melalui 

sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini. 

2. Seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor 

penerimaan pembayaran secara online. 

3. Seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban 

perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-spt). 

4. Monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif 

dengan pemanfaatan profit wajib pajak. 

5. Wajib pajak yang diadministrasikan di KKP madya hanya 

wajib pajak tertentu, yaitu sekitar 500 WP. 

6. Pemantauan kepatuhan wajib pajak secara intensif 

 

2.2.4 Program Sistem Administrasi Perpajakan Modern  

Direktorat jendral pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai 

aplikasi untuk memudahkan administrasi perpajakan baik bagi wajib 

pajak maupun pegawai pajak selain memberikan kemudahan aplikasi 

yang dikembangkan juga telah mengurangi kertas dalam jumlah 

signifikan. Beberapa program administrasi perpajakan diantaranya : 
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1) e- Faktur 

    Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat 

PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau 

JKP sedangkan e-faktur merupakan pajak yang dibuat melalui 

aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan atau 

disediakan oleh DJP. Pengembangan aplikasi e-faktur ini 

dilatarbelakangi oleh kondisi pengunaan faktur pajak manual 

yang banyak disalahgunakan oleh PKP serta beban 

pengadministrasian yang cukup besar,baik bagi PKP sebagai 

wajib pajak maupun DJP. Oleh karena itu, tujuan 

pengembangan Aplikasi e-Faktur ini diantaranya adalah untuk 

menghilangkan penyalagunaan Faktur pajak fiktif serta 

memberikan kemudahan pengadministrasian pajak 

pertambahan nilai (PPN).  

2) e-.Filing  

    e-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT yang 

dilakukan secara online dan real time melalui webside DJP atau 

penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP). 

Dengan menggunakan e-filling, wajib pajak tidak perlu datang 

ke KPP unruk melaporkan SPT. Tetapi wajib pajak hanya perlu 

mengakses website DJP atau ASP dari rumah atau dikantor. 

Untuk dapat menggunakan e-filing,wajib pajak harus sudah 

memiliki electronic Filing indentification Numbr (EFIN). EFIN 
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ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke KPP 

tempat wajib pajak terdaftar. 

3) e-Biling 

     Selain menghitung dan melaporkan pajak terutang, setiap 

wajib memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas 

pajak utang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank 

atau kantor pos dengan menggunakan formulis yang disebut 

surat setoran pajak (SSP). Pengisian SSP ini dilakukan secara 

manual. Di bank, SSP ini di input untuk menghindari kesalahan 

maka dikembangkan Aplikasi e-billing wajib pajak harus 

mebisi pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban dan 

kemudian menerima kode billing. Ketika wajib pajak akan 

melakukan pembayaran, baik bank, kantor pos, ATM, internet 

banking, atau mobile banking, wajib pajak cukup menyebutkan 

atau mengetik kode billing tersebut, proses pembayaran pajak 

menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.  

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi IV tahun 2008 

adalah perintah, taat, disiplin, sedangkan kepatuhan memiliki definisi 

sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian kepatuhan adalah motivasi 

seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengertian kepatuhan 
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Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia 

Rahayu (2010:138), 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 

(2006:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah 

tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. 

 

2.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony 

Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) diantaranya: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-undang perpajakan. 

2) 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.  
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2.4 Kerangka Konseptual 

Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar dari berbagai aspek 

perpajakan agar sistem perpajakan menjadi efektif, efisien, sederhana, dan sesuai 

perubahan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku. 

Reformasi perpajakan juga memiliki tujuan utama untuk penegakan dalam 

kemandirian ekonomi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Adanya 

reformasi perpajakan secara menyeluruh jumlah wajib pajak akan semakin luas 

serta beban pajak akan makin adil dan wajar,sehingga mendorong wajib pajak 

membayar kewajiban perpajakannya. 

Menurut Gunandi (2010) Sistem perpajakan modern dilakukan untuk 

mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak dengan diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan berimplikasi pada tingkat 

penerimaan Negara karena tuntutan akan kecukupan anggaran di APBN harus 

dipenuhi dalam pemahaman good governance, maka sejak tahun 2002 pemerintah 

melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai melaksanakan modernisasi 

administrasi perpajakan sebagai bagian dan merupakan salah satu dasar yang 

kokoh dari reformasi perpajakan. 

Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan 

konsumen dan kualitas layanan di bentuk oleh pembandingan ideal dan presepsi 

dari kinerja kualitas. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan 

kepada Direktorat Jenderal pajak, tentu harus di dukung oleh Kantor Pelayanan 

Pajak yang memiliki kualitas yang baik. Perbaikan kualitas pelayanan merupakan 

salah satu bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka dengan 
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ditingkatkan kecepatan dalam pelayanan pajak dalam mengurus berbagai 

keperluan perpajakan akan membuat wajib pajak akan merasa nyaman dan tidak 

banyak waktu yang terbuang sia-sia. Oleh larena itu kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Menurut candra (2013) teknologi informasi adalah studi atau penggunaan 

peralatan elektronika, terutama computer untuk menyimpan, menganalisis, dan 

mendestribuskan informasi dalam bentuk kata-kata, bilangan dan gambar, dengan 

teknologi informasi merupakan salah satu bnetuk dari penerapan sistem 

administrasi modern guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Dengan pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi semakin baik 

yang telah diharapkan di kantor kantor pajak, pembayaran secara online dan 

pendaftaran NPWP secara online akan memudahkan wajib pajak untuk melakukan 

pelaporan, pembayaran dan pendaftaran sehingga dengan adanya fasilitas 

pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi diharapkan kepatuhan wajib 

pajak meningkat. 
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Kerangka konseptual yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah 

sebagai berikut: 
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2.5 Metode Pelaksanaan Penelitian  

2.5.1 Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Makassar Utara yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN I 

Lt.1,90232, Makassar. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang 

lebih 1 (satu) bulan. 

 

2.5.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan 

teknologi modernisasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib 

pajak di KPP pratama Makassar Utara dan seberapa besar 

peningkatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

pada KPP Pratama Makassar Utara. 

 

2.5.3  Teknik Pengumpulan Data 

a. Kepustakaan 

  Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dari 

buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep 

penelitian sebagai landasan dan menyusun karya ilmiah. 

b. Studi Dokumentasi  

   Studi Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data 

sekunder ini diambil dari data tertulis yang telah tersedia di KPP 

Pratama Makassar Utara. 
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c. Wawancara 

    Penelitipun menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang 

menjadi informan penelitian. Dengan melakukan interaksi langsung 

dengan objek dengan mengajukan beberapa pertanyaan. 

 
2.6 Sumber Data  

2.6.1 Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan sumber data yaitu informan pegawai KPP pratama 

Makassar utara. 

 

2.6.2 Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku, jurnal, artikel, 

internet, atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem administrasi 

perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

2.7 Metode Analisis 

Peneliti sendiri merupakan istrumen jika menggunakan metode penelitian 

kualitatif karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 

objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti berusaha mendeskripsikan 

permasalahan serta memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai 

dengan pengumpulan data-data berupa penjelasan berbentuk kata-kata yang 

didapatkan langsung dari buku, jurnal, dan situs internet. 

Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini ada sejumlah alat 
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pengumpulan data antara lain pencarian data pada jurnal-jurnal, dan penelitian 

lapangan lainnya. Agar memperoleh data yang jelas, peneliti merumuskan ciri 

khusus mungkin sehingga memberikan dampak terhadap instrumen dan sumber 

data yang diperoleh dalam meneliti. 

Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih merupakan 

informasi data yang kasar karena peneliti hanya menggunakan beberapa media 

untuk menentukan pokok permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan 

metode kualitatif, peneliti menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan yang 

diteliti di lapangan dalam satu pokok pembahasan penelitian secara keseluruhan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Profil Instansi KPP Pratama Makassar Utara 

 KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama 

yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Wilayah kerjanya tersebar di enam 

kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib 

Pajak terdaftar saat ini mencapai 170 ribu Wajb Pajak. Sektor perekonomian 

yang dominan adalah perdagangan dan industry mengingat di Makassar 

terdapat pelabuhan dan kawasan industry. 

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang 

panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di 

kota Makassar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di 

bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena 

laju perekonomian Kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 

KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Pratama Makassar Utara dan KPP 

Pratama Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

443/KMK.01/2001. 

KPP Pratama Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi 

menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian 

dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak.  

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa 

KPP Pratama Makassar Utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi 

penerimaan Negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan 

kepada Wajib Pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama 

Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, 

Barat dan Tenggara.Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

Utara adalah : 

Visi : Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi Institusi penghimpun 

penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian 

Negara. 

Visi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi model layanan publik 

terbaik di Kota Makassar. 

  Misi : Direktorar Jenderal Pajak yaitu Menjamin penyelenggaraan 

Negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

1. Mengumpulkan peneriman berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang 

tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 
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3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu memberi layanan prima, 

mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan Negara. 

 

3.2 Struktur Organisasi dan Job Description 

1. Kepala Kantor 

Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada KPP 

Pratama Makassar Utara sesuai dengan keputusan, kebijakan dan arahan 

dari Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Subbagian umum dan kepatuhan internal 

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga 

dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, 

pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode 

etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar 

Utara di bawah kepemimpinan Bapak Sutrisno bertugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan. Penyajian informasi perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi 

dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan 
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aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG, serta 

pegelolaan kinerja organisasi. 

4. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penerbitan poduk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, 

serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib 

Pajak. 

5. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angusran tunggakan pajak, 

penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 

dokumen-dokumen penagihan. 

6. Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan 

 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 

menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, 

serta penyuluhan perpajakan. 

7. Seksi Pemeriksaan 

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan 
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administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan 

pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. 

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).  

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundang- undangan perpajakan. 
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Berikut adalah struktur organisasi dari KPP pratama Makassar Utara : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara. 
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3.3 HASIL PENELITIAN  

3.3.1 Proses Pelaporan e-Faktur 

        Pertama dalam melakukan pelaporan e-Faktur ada beberapa proses 

yang dilakukan oleh wajib pajak melalui website Direktorat Jendral Pajak 

(DJP),  

diantaranya : 

1. Download e-faktur di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi 

2. Ekstrak aplikasi dengan menggunakan WinRAR,7-zip 

3. Pastikan computer anda telah memenuhi spesifikasi untuk menjalankan 

aplikasi terutama kapasitas RAM/memory anda 

4. Akses web elektronik nomor faktur (ENOFA) untuk melakukan 

konfigurasi file sertifikas digital dan passphrase 

5. Lakukan permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP)sesuai dengan 

jumlah faktur pajak yang anda buat dalam tiga bulan terakhir 

6. Untuk buat pajak keluaran, input data NSFP pada menu: 

https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi
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Referensi >”Referensi Nomor Faktur” > ”Rekam Range Faktur 

Pajak” seperti pada gambar sebagai berikut :

 

Gambar 3.3 

e-Pajak Keluaran 

7. Untuk membuat pajak keluaran masuk menu “Faktur”>:”Pajak 

keluaran”,sedangkan untuk membuat pajak masukan, masuk menu 

“Faktur”>”Pajak Masukan” seperti pada gambar sebagai berikut : 

 
Gambar 3.4 

e-Pajak Masukan 
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8. Untuk input data pajak keluaran/pajak masukan satu per satu dan 

membuat faktur pajak elektronik, masuk menu: “Administrasi 

faktur” > “Rekam Faktur” 

 

                                                                Gambar 3.5 

Tata cara pelaporan efaktur 

9. Untuk input data pajak keluaran/pajak masukan banyak sekaligus dan 

membuat banyak faktur pajak elektronik masuk menu 

“Impor”>”open File”>”Proses Impor” 

10. Faktur berhasil dibuat, klik “Preview” 

11. Jika ada yang perlu diperbaiki, klik “ubah” 

12. Cek kolom status approval. Jika terdapat status “Reject” artinya 

upload faktur pajak elektronik gagal. Cek kolom keterangan untuk 

mengetahui sebabnya dan perbaiki lagi kemudian. 

Adapun cara tahapan lapor SPT masa PPN melalui aplikasi e-faktur 

versi 3.0 : 

 Masuk ke e-faktur web 
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 Masuk ke database SPT 

 Pilih SPT masa PPN yang akan dilaporkan 

 

Gambar 3.6 

Cara Tahapan lapor SPT melalui aplikasi efaktur 3.0 
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3.3.2 Proses Pelaporan e-Filing 

     Pertama dalam melakukan pelaporan e-filing ada beberapa 

proses yang dilakukan oleh wajib pajak melalui website Direktorat 

Jendral Pajak (DJP), di antaranya: 

1. Klik Lapor e-Filling 

 
Gambar 3.7 

Pelaporan e-filing 

2. Pilih masa pajak dan klik Unggah file 

 

Gambar 3.8 

Masa pajak 
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3. Klik Cari File. Jika Anda menggunakan e-SPT, klik Unggah File dan 

pilih CSV dari SPT 1771 (SPT Tahunan Badan) dan file yang ingin anda 

lampirkan  

4. Pilih file CSV dan PDF yang harus diunggah secara bersamaan 

       

Gambar 3.9 

Tata cara Pelaporan e-filing 

5. Klik Selesai untuk melaporkan file yang telah dipunggah 

 

3.3.3 Proses Pelaporan e-Biling 

Pertama dalam melakukan pelaporan e-billing ada beberapa 

proses yang dilakukan oleh wajib pajak , melalui website Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) diantaranya : 

1. Langkah pertama, klik login/masuk ke akun klikpajak di alamat 

https://my.klikpajak.id/login lalu masukkan “email dan password” 

yang telah anda daftarkn di klikpajak. 
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Gambar 3.10 

Pelaporan e-biling 

2. Setelah masuk dengan email dan password yang telah didaftarkan,akan 

muncul menu home seperti dibawa ini selanjutnya anda kilk “bayar 

pajak” 

 

Gambar 3.11 

Pembayaran pajak 

3. Setelah mengklik “bayar pajak” akan muncul halaman baru untuk 

menentukan jenis pajak yang ingin anda bayarkan seperti dibawa ini. 

Tentukan Kode Akun Pajak dan Jenis Pajak, Kode Jenis Setoran dan 

Masa Pajak yang akan dibayarkan. Lalu klik lanjutkan 
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Gambar 3.12 

Kode Akun Pajak 

4. Setelah mengklik lanjutkan, akan muncul halaman seperti dibawa ini,lalu 

masukan Jumlah Pajak yang akan dibayarkan pada kolom yang 

tersedia,lalu klik lanjutkan 

 

Gambar 3.13 

Pajak yang akan dibayar 
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5. Pastikan semua telah tersusun dengan benar lalu klik Buat ID Billing 

dan Lanjutkan

 

Gambar 3.14 

Pembuatan e-biling 

 
6. Setelah mengklik Buat ID Billing dan lanjutkan. Maka akan muncul 

secara otomatis di halaman ini

 
Gambar 3.15 

Cara pelaporan e-biling 

7.  Selanjutnya, Anda akan diarahkan kembali ke halaman Aktivitas pajak, 

dan ID billing akan muncul pada tab Menunggu Pembayaran 
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8.   Apabila ID Billing sudah terisi, Pilih opsi Bayar Pajak dan klik 

Lanjutkan dan masukkan berupa NTPN,tanggal pembayaran serta unggah 

bukti penerimaan Negara  

9.  Pembayaran Anda melalui Aplikasi Klikpajak sudah selesai.  

 

3.3.4 Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan melalui e-Faktur 

Tahun  

2017-2019 

      Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan melalui Aplikasi e-faktur Tahun 

2017-2019, sebagai berikut :  

Tabel 1. Jumlah WP yang melapor melalui aplikasi e-Faktur Tahun 2017-

2019 

Tahun lapor Wajib pajak 

Jumlah Wajib Pajak yang 

Melapor 

2017 Badan 103 

Orang Pribadi 2250 

2018 Badan 164 

Orang Pribadi 2500 

2019 Badan 200 

Orang Pribadi 2760 

Sumber : Data diolah Seksi PDI KPP Makassar Utara 2020 

           Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang melapor 

melalui E-faktur tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 

jumlah wajib pajak yang melaporkan melalui e-faktur untuk badan sebanyak 
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103 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 2250. Dan pada tahun 2017 

mengalami kenaikan peningkatan pelaporan melalui E-faktur untuk badan 

sebanyak 164 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 2500 wajib pajak. 

Kemudian pada tahun 2018 masih tetap mengalami peningkatan pelaporan 

melalui E-faktur untuk badan sebanyak 200 wajib pajak dan orang pribadi 

sebanyak 2760 wajib pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan pajak 

melalui sistem E-faktur efektif khususnya di KPP Pratama Makassar Utara. 

 

3.3.5  Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan melalui Aplikasi e-Filing   

Tahun 2017 – 2019, sebagai berikut :  

Tabel 2 Jumlah WP yang melapor melalui Aplikasi e-Filing Tahun 2017-

2019  

Tahun Wajib Pajak 

Jumlah Wajib Pajak yang 

Melapor 

2017 

 

Badan 176 

Orang Pribadi 41200 

2018 

 

Badan 241 

Orang Pribadi 66301 

2019 

 

Badan 2178 

Orang Pribadi 82000 

Sumber : Data diolah Seksi PDI KPP Makassar Utara 2020 

            Dari tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang melapor 

melalui E-filing tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 

jumlah wajib pajak yang melaporkan melalui E-filing untuk badan sebanyak 
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176 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 41200. Dan pada tahun 2018 

mengalami kenaikan peningkatan pelaporan melalui E-filing untuk badan 

sebanyak 241 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 66301 wajib pajak. 

Kemudian pada tahun 2019 masih tetap mengalami peningkatan pelaporan 

melalui E-filing untuk badan sebanyak 2178 wajib pajak dan orang pribadi 

sebanyak 82000 wajib pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan pajak 

melalui sistem E-filing sangat efektif khususnya di Makassar Utara. 

 

3.3.6 Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan melalui Aplikasi e-Biling 

Tahun 2017 – 2019, Sebagai berikut : 

Tabel 3 Jumlah WP yang melapor melalui Aplikasi E-Billing Tahun 2017-2019 

Tahun 

 

Wajib pajak 

Jumlah wajib pajak yang 

melapor 

2017 

 

Badan 260 

Orang Pribadi 12120 

2018 

 

Badan 336 

0rang Pribadi 31211 

2019 

 

Badan 402 

Orang Pribadi 32523 

Sumber : Data diolah Seksi PDI KPP Makassar Utara 2020 

          Dari tabel diatas menunjukkkan jumlah wajib pajak yang melapor 

melalui E-Biling tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 

jumlah wajib pajak yang melaporkan melalui E-Biling untuk badan sebanyak 

260 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 12120. Dan pada tahun 2018 
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mengalami kenaikan peningkatan pelaporan melalui E-Biling untuk badan 

sebanyak 336 wajib pajak dan orang pribadi sebanyak 31211 wajib pajak. 

Kemudian pada tahun 2019 masih tetap mengalami peningkatan pelaporan 

melalui E-filing untuk badan sebanyak 402 wajib pajak dan orang pribadi 

sebanyak 32523 wajib pajak. Maka bisa disimpulkan bahwa pelaporan pajak 

melalui sistem E-Biling cukup efektif khususnya di Makassar Utara. 

A. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Makassar Utara Tahun 2017-2019 

        Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Makassar Utara Tahun 2017-

2019, sebagai berikut : 

Tabel 4 Jumlah WP yang terdaftar KPP Makassar Utara tahun 2017-2019  

Tahun Wajib Pajak Jumlah WP Terdaftar 

2017  Badan  28.150 

2018 Op Karyawan 29.231 

2019 Op Non Karyawan 116.169 

                   Jumlah 173.550 

Sumber: Data diolah Seksi PDI KPP Makassar Utara 2020 

Dari tabel menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Makassar Utara sebanyak 173.550 wajib pajak. Adapun wajib badan 

sebanyak 28.150. Dan objek pajak karyawan sebanyak 29.231 wajib pajak. 

Kemudian objek pajak Non karyawan sebanya 116.550 wajib pajak. 

Berdasarkan presentase jumlah Wajib Pajak yang terdaftar masih di dominasi 

oleh objek pajak non karyawan. 
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3.3.7 Presentase Kepatuhan Pelaporan KPP Makassar Utara Tahun 

2019 

Presentase Kepatuhan Pelaporan KPP Makassar Utara Tahun 2019 

Tabel 5 Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar SPT Tahun 2019 

Wajib Pajak Terdaftar SPT 

Badan  7.163 

Op Karyawan 53.626 

Op Non Karyawan 9.159 

Jumlah 69.948 

Sumber : Seksi PDI Makassar Utara 2020 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar 

SPT di KPP Makassar Utara sebanyak 69.948 wajib pajak. Adapun wajib 

badan sebanyak 7.163. Dan objek pajak karyawan sebanyak 53.626 wajib 

pajak. Kemudian objek pajak Non karyawan sebanya 9.159 wajib pajak. 

Berdasarkan presentase jumlah Wajib Pajak yang terdaftar masih di dominasi 

oleh objek pajak non karyawan. 

Tabel 6 Realisasi SPT Tahun 2019   

Realisasi SPT 2019 

Badan  4.322 

Op Karyawan  42.134 

Op Non Karyawan 4.567 
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Jumlah 51.023 

Sumber : Data diolah Seksi PDI Makassar Utara 2020 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi SPT Tahun 2019 di KPP 

Makassar Utara sebanyak 51.023 wajib pajak. Adapun wajib badan sebanyak 

4.322. Dan objek pajak karyawan sebanyak 42.123 wajib pajak. Kemudian 

objek pajak Non karyawan sebanyak 4.567 wajib pajak.  

Tabel 7 Presentase kepatuhan Wajib Pajak  

Presentase Kepatuhan 

 

Realisasi SPT : WP TerdaftarWajib SPT 

Presentase Kepatuhan 

 

51.023 : 69.948 = 79.40% 

Sumber: Data diolah Seksi PDI KPP Makassar Utara 2020   

 Dari tabel diatas menunjukkan realisasi pelaporan pajak di KPP 

Makassar Utara Tahun 2019 sebanyak 51.023 dan menujukkan wajib pajak 

yang terdaftar SPT Tahun 2019 sebanyak 69.948 wajib pajak. Dengan 

demikian, masih ada sebanyak 11.323 wajib pajak yang belum melaporkan 

pajaknya hingga akhir 31 Maret 2019. Maka dari itu, adapun persentase 

kepatuhan pajak yang dicapai oleh KPP Makassar Utara tahun 2019 sebanyak 

79,40%. Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya 

sudah cukup efektif. 
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3.3.8 Grafik Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar 

Utara Tahun 2017-2019 

            Grafik Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama 

Makassar Utara Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar 3.16 sebagai 

berikut : 

Gambar 3.16 Grafik Peningkatan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

   

Sumber : Data diolah Seksi PDI di KPP Makassar Utara 2020 

      Dari Grafik diatas menujukkan sistem administrasi perpajakan 

modern dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Makassar Utara 

Tahun 2017-2019. Maka dari itu, persentase kepatuhan pajak yang dicapai 

oleh KPP Makassar Utara tahun 2019 sebanyak 79,40%. Ini menunjukkan 

kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya sudah cukup efektif. 

 

3.3.9 Hasil Wawancara 

 e-Faktur,e-filing,e-biling adalah suatu sistem yang sangat 

memudahkan wajib pajak dalam rangka pelaporan kewajiban pajaknya yang 

e-faktur 2017-2019 e-filing 2017-2019 e-biling 2017-2019 Kepatuhan WP 2019
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dapat diakses melalui web-efaktur.pajak.go.id, djponline.co.id, 

www.onlinepajak.com. E-Faktur,E-filing,E-Biling di KPP Makassar Utara 

sendiri mulai berlaku pada tahun 2016(e-faktur),2014(e-filing),2016(e-biling) 

dengan beberapa fitur yang belum terupdate, dirjen pajak terus berupaya 

untuk meningkatkan fitur-fitur pendukung dalam upaya memudahkan wajib 

pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Berikut beberapa poin yang 

terdapat dalam wawancara tersebut dengan salah satu pegawai pajak dibagian 

Pengolahan data dan informasi. Berikut beberapa poin yang didapatkan 

dalam hasil wawancara. 

A. Keefisienan 

     Keefisienan disini menjelaskan informasi tentang kemudahan dalam 

memakai sistem e-faktur, e-filing, e-biling dan bebarapa fitur pendukung 

dalam pelaporan kewajiban pajak, mekanisme keefisienan disini yang 

dimaksud untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan wajib 

pajaknya.  

        Berikut hasil wawancara kepada bapak Tjahja Dwi Wurjanto fiskus 

bagian Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Makassar Utara, pada 

tanggal 27 oktober 2020, beliau mengatakan : 

       Iya sangat membantu, karena dulu sebelum adanya aplikasi 

perpajakan modern banyak antrian  jadi wajib pajak tidak usah datang 

lagi kekantor pajak karena sudah bisa melaporkan pajaknya dirumah, 

ditempat kerja dan dimanapun yang terjangkau oleh jaringan. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa keefisienan dalam 

mendapatkan informasi mengenai e-faktur,e-filing,e-biling sudah sangat 

mudah, ini di buktikan dengan adanya feedback respon antara wajib pajak 
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dengan aplikasi perpajakan modern. Jadi dapat disimpulkan dengan adanya 

sistem ini akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan pajak pribadi 

maupun pengusaha yang harus di laporkan dengan adanya proses SPT yang 

harus di sampaikan 

B. Upaya  

    Upaya disini menjelaskan usaha fiskus dalam memotovasi wajib pajak 

dalam melaporkan pajaknya sehingga target yg ditetapkan bisa terpenuhi 

dan mempermudah wajib pajak dalam mempersiapkan pelaporan 

pajaknya.  

        Berikut hasil wawancara kepada bapak Tjahja Dwi Wurjanto fiskus 

bagian Seksi pengolahan Data dan Informasi pada KPP Makassar Utara, 

tanggal 27 oktober 2020, beliau mengatakan : 

         Mengenai upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan 

kepatuhan pajaknya untuk dilaporkan itu kadang kita kejar bola. Yaitu 

mendatangi beberapa instansi yang dimana banyak terdaftar wp seperti 

rumah sakit, kepolisian, angkatan laut dan perusahaan berskala besar 

lainnya. Ditempat itu fiskus melakukan suatu kegiatan sosialisasi 

mengenai pelaporan pajak  

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait yaitu seksi PDI 

dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan fiskus dalam menekan angka 

keterlambatan dalam pelaporan pajak, ini di buktikan dengan adanya 

feedback respon yang saling sinkron antara wajib pajak dengan SPT nya yang 

di laporkan melalui E-Faktur,E-filing,E-Biling. Jadi dapat disimpulkan, 

dengan adanya sistem ini akan sangat memudahkan pelaksanaan pelaporan 

pajak pribadi maupun pengusaha yang harus di laporkan dengan adanya 

proses SPT yang harus di sampaikan. 
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C. Kendala 

      Kendala disini merupakan apa saja yang menjadi penghambat dalam 

proses pelaporan e-faktur,e-filing,e-biling di KPP Pratama Makassar 

Utara , sehingga dengan diketahuinya kendala yang ada. Peneliti 

diharapkan mampu mendapatkan solusi. 

       Berikut hasil wawancara kepada bapak Tjahja Dwi Wurjanto fiskus 

bagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Makassar Utara, 

tanggal 27 oktober 2020, beliau mengatakan : 

       Kendala yang sering terjadi dalam pelaporan pajak biasanya 

menyangkut tentang wajib pajak. Kadang wajib pajak yang masih belum 

terlalu paham dengan system ini dating kekantor ingin melaporkan 

pajaknya tetapi berkas-berkas pendukung dalam pengisian pelaporan 

tersebut kadang tidak lengkap seperti bukti potong, email yang belum 

ada, lupa password. Kendala fiskus sendiri dalam melaporkan pajak 

wajib pajak yang bersangkutan biasanya ada pada masalah kelengkapan 

data dan komunikasi dengan wajib pajak yang kurang jelas. Sehingga 

data yang diimput kadang mengambang, karena kehati-hatian dalam 

pengisian data  

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui 

bahwa ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh fiskus. Yang dimana 

kendala tersebut kadang bisa menghambat fiskus dalam menekan angka 

keterlambatan dalam pelaporan pajak. Tapi dengan adanya kendala ini, pihak djp 

setiap tahunnya melakukan evalusia terhadap sistem pelayanan berbasis 

elektronik. 

3.4 PEMBAHASAN  

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yaitu penyelesaian 

masalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi fiskus dalam menghadapi wajib 
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pajak yang masih kurang mengerti aplikasi perpajakan modern itu sendiri. 

Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

kewajiban perpajakannya. 

     Adapun berdasarkan wawancara yang mengukur sejauh mana dampak 

Implementasi  sistem administrasi perpajakan modern mengenai kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Makassar Utara kepada bapak Tjahja Dwi Wurjanto fiskus 

bagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada tanggal 27 oktober 2020, beliau 

mengatakan :   

      Kami biasa memberikan surat teguran terhadap wajib pajak yang terlambat 

melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak datang sendiri kekantor melaporkan 

pajaknya. Adapun cara lain yang dilakukan fiskus dalam menginformasikan 

keterlambatan pelaporan pajaknya itu biasa dilakukan melalui sms, email dan 

untuk wajib pajak yang tidak melaporkan sama sekali pajaknya walaupun sudah 

di infokan maka akan ditindaklanjuti oleh penanggung jawabnya atau AR dengan 

mendatangi alamat wajib pajak secara langsung. 

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait dapat diketahui 

bahwa dari kendala-kendala sebelumnya telah ditemukan solusi yang diharapkan 

mampu menekan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Dan diharapkan mampu 

memberikan kesadaran tersendiri bagi wajib pajak yang tidak sama sekali 

melaporkan pajaknya. Adapun Keamanan datasegala sesuatu yang diimput oleh 

wajib pajak itu sendiri dalam rangka pelaporan pajaknya. Biasanya data yang 

diimput berupa data identitas pribadi, data kartu keluarga, dan aset/harta wajib 

pajak itu sendiri. Dengan ini, Aplikasi perpajakan modern sangat diharapkan agar 

bisa menjadi suatu sistem, selain dapat memudahkan pelaporan pajak dapat pula 

menjaga keamanan data wajib pajak. Kepada bapak Tjahja Dwi Wurjanto fiskus 

bagian Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Makassar Utara 27 

oktober 2020, beliau mengatakan: 
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       Mengenai system keamanan dalam melindungi data-data wajib pajak cukup 

terjamin keamanannya. Karena melalui sistem log-in yang hanya bisa dibuka 

oleh bersangkutan dan mengenai kasus-kasus pembobolan data itu sebelumnya 

belum pernah terjadi sehingga tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau 

lapor pajak hilang atau jika terjadi kerusakan computer maupun laptop. 

Dari hasil wawancara terhadap informan yang terkait. Dapat diketahui 

bahwa mengenai keamanan data yang terdapat dalam akun wajib pajak sangat 

terjamin keamanan datanya dengan sistem log-in yang membatasi hanya 

pengguna akses yang dapat melihat datanya.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat 

penerimaan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada Tahun 2017-2019 

dapat dilihat dengan rata-rata yaitu 79.40%. Sistem administrasi perpajakan 

modern KPP Pratama Makassar Utara sudah memiliki infrastruktur yang dapat 

mempermudah pelayanan wajib pajak. Dengan adanya sistem ini wajib pajak 

dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menghemat waktu dalam 

pelaksanaanya, serta pelayanan fungsional pemeriksa meningkat setelah 

diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern jadi  pada tahun 2017-2019 

KPP Makassar Utara mampu melaksanakan dan meningkatkan kinerja dalam 

kepatuhan wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Sehingga 

penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilaksanakan dengan baik. 

 

4.2 Saran  

e-faktur,e-filing,e-biling di KPP Pratama Makassar Utara sudah diterapkan 

selama beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, pasti akan ada 

permasalahan yang timbul. Dan dalam penelitian ini, kami sudah menyimpulkan 

beberapa permasalahn dan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam sistem 

pelaporan E-faktur, E-filing,e-biling ini perlu peningkatan sistem, yang mampu 

memudahkan setiap wajib pajak dari semua kalangan agar kewajiban pajaknya 
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dapat terlaporkan. Adapun fitur-fitur dan solusi yang diharapkan mampu untuk 

dikembangkan seperti: 

- Server yang perlu ditingkatkan (update). 

- Kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan kepolisian, asuransi 

dan instansi kesehatan. 

- Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

banyak karyawan dan terlapor sebagai wajib pajak. 

- Teguran berupa sanksi terhadap perusahaan yang mempunyai 

banyak wajib pajak tetapi tidak melapor pajak. 

- Menginformasikan sebelumnya berkas-berkas yang diperlukan saat 

pelaporan. 
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DAFTAR PERTANYAAN YANG AKAN DIAJUKAN NARASUMBER 

1. Apakah sistem administrasi Perpajakan Modern dapat memudahkan wajib 

pajak? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan fiskus dalam meningkatkan ketaatan 

wajib pajak? 

3. Apa saja kendala atau hambatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakan? 
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Data yang Belum Diolah 

DAFTAR PENGGUNA E-BILLING 

 

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 

    

 2017 2018 2019 

JUMLAH 12380 31.547 32.925 

 

DAFTAR PENGGUNA E-FAKTUR 

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 

    

 2017 2018 2019 

JUMLAH 2353 2664 2960 

 

DAFTAR PENGGUNA E-FILING 

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 

 2017 2018 2019 

JUMLAH 41376 66542 84178 

 

 

DAFTAR WAJIB PAJAK 

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA 

 2017 2018 2019 

 28150 29231 116169 

JUMLAH 175550 
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