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ABSTRAK 

 
NUR FAJRI AL AZIS, TAHUN 2022. Efektivitas E-Filing Terhadap Pelaporan 
Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Laporan 
Tugas Akhir Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan, dan 
pembimbing II Bapak Muhammad Adil. 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ingin dicapai dalam 
penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui Efektivitas E-Filing Terhadap Kesadaran 

Wajib Pajak dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) 
Bantaeng”. Teknikpengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan 
observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkepentingan. Hasil 
penelitian ini menerapkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan pajak 
berbasis e-Filing ini dapat meningkatkan pelaporan pajak pertambahan nilai 
sudah sangat efektif. Hal ini dapat di lihat dari data sekunder yang diperoleh dari 
pihak yang bersangkutan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) E-Filing adalah system 

pelaporan pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Penerapan E- 
Filing dalam pelaporan pajak pada KPP Pratama Bantaeng sudah berjalan 
dengan baik. 

 
 

 
Kata Kunci : Efektivitas, E-Filing, Pelaporan Pajak. 
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ABSTRACT 
 

NUR FAJRI AL AZIS, 2022. Effectiveness of E-Filing on Taxpayer Reporting 
at the Bantaeng Pratama Tax Service Office. Final Project Report of the 
Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Makassar, Supervised by Supervisor I Mr. Rustan, and 
Supervisor II Mr. Muhammad Adil.. 

 
The purpose of this study is to find out what is to be achieved in this 

study, namely to determine the effectiveness of the E-Filing on Taxpayer 
Awareness in Paying Taxes at the Pratama Tax Service Office (KPP) Bantaeng ". 
The technique of collecting data in this research is by conducting direct 
observations and interviews with interested parties. The results of this study 
apply that the existence of an E-Filing-based tax reporting system can increase 
value added tax reporting which is very effective. This can be seen from the 
secondary data obtained from the parties concerned. 

 
The results of this study indicate that: (1) E-Filing is a tax reporting system 

made through an application or electronic system determined and/or provided by 
the Directorate General of Taxes. (2) The implementation of E-Filing in tax 
reporting at KPP Pratama Bantaeng has been going well. 

 
 
 
 

Keywords: Effectiveness, E-Filing, TaxReporting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu komponen penting 

dari seluruh penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan sumber 

pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun 

pembangunan (Suryadi, 2006). Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin 

kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pengelolaan pajak di 

Indonesia berkembang dengan dinamis melalui perubahan seperti organisasi, 

sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola 

pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara. 

Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assesment system, self 

assesment system adalah satu bentuk sistem pemungutan pajak dimana 

masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk 

menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT). Sistem ini membuat kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting, karena faktor 

inilah wajib pajak tergerak untuk melaksanakan kewajibanya melaporkan SPT 

sampai melakukan pembayaran hutang pajaknya. 

Berawal dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 

secara resmi diluncurkan produk e-filing atau electronic filing system. E- Filing 

yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik 
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yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Seperti yang dijelaskan 

oleh 

Pandiangan (2007: 38) sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan  real 

time. Produk e-filing sebagian dari Produk e-system yang merupakan 

modernisasi perpajakan di Indonesia. 

Produk e-system yang diluncurkan oleh DJP sebagai bentuk dari 

modernisasi perpajakan ialah dengan dibukanya fasilitas e-registration 

(pendaftaran NPWP secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT 

dalam media digital), dan e-filing (pengiriman SPT secara online melalui 

internet. Produk e-system terus melakukan perbaikan dan pembaharuan. 

Modernisasi administrasi perpajakan membuat jumlah wajib pajak pribadi juga 

meningkat tiap tahunnya. 

Kaitanya dengan dengan biaya kepatuhan wajib pajak, e-filing sangat 

membantu mengurangi biaya kepatuhan yang mempengarui tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Sesuai yang dijelaskan Parwito (2009) dengan Sistem E-Filing 

membuat wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi 

waktu pelaporan SPT, dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh 

wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. 

Biaya kepatuhan menurut Simon dalam studi Robert Pakpahan dan 

Toyomu Yuasa (2004), compliance cost adalah “the costs to the private sector 
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of complying with the requirement of a tax”. Berdasarkan definisi tersebut 

compliance cost hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kirchler (dalam Alabede, 2011: 128) menyatakan bahwa ketika 

wajib pajak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat risiko lebih 

tinggi yang akan membawa kepada ketidak patuhan wajib pajak. Maka dengan 

produk e-system yang diluncurkan oleh DJP diharapkan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya. 

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan tentang pengaruh e-system 

terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya penelitian dilakukan oleh Rysaka 

et al. (2014) yang meneliti tentang Penerapan Sistem Elektronik Dalam 

Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem 

elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam penggunaan e-SPT dan e- 

filing. Menurut Laihad (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Perilaku Wajib 

Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Wajib Pajak di Kota Manado dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penggunaan e-filing, persepsi kemudahan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-filing dan sikap 

terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin meneliti modernisasi 

perpajakan, perubahan dan pengembangan sistem teknologi informasi, 
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pengembangan aplikasi perpajakan yang ada di Indonesia kaitanya dengan 

kepatuhan wajib pajak, yaitu seberapa efektif pengelolaan e-system yang 

diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak yang menggunakan parameter kepatuhan dalam 

melaporkan SPT (e-filing). 

B. Rumusan Masalah 
 

Dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah sudah efektif 

pelaporan wajib pajak menggunakan System E-filing di Kantor Pelayanan  

Pajak Pratama (KPP) Bantaeng?” 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu Untuk 

mengetahui Efektivitas E-Filing Terhadap Pelaporan Wajib Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng” 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademisi 

 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi lembaga pendidikan tempat 

peneliti belajar dan beberapa tenaga pendidik lainnya. 

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

 

Survei ini akan membantu mengedukasi masyarakat umum tentang e-system 
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dan meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak melalui penerapan e- 

system. 

3. Bagi Masyarakat 

 

Survei ini dapat menjadi informasi tambahan bagi wajib pajak yang 

menggunakan sistem elektronik dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. E-System Perpajakan 

 

Sistem perpajakan merupakan modernisasi sistem perpajakan dengan 

menggunakan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Hal ini disebabkan Pandiangan dalam buku Modernisasi & Reformasi 

Pelayanan Perpajakan (2008:35) “e-system merupakan suatu sistem yang 

digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi 

internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan 

berjalan baik, lancar, cepat dan akurat”. 

Sistem perpajakan dibagi menjadi registrasi, e-Filing, e-Billing, eSPT, 

eNJOP, dan eNPWP. Misalnya pendaftaran yang memudahkan pendaftaran 

NPWP, atau awal mula pengusaha kena pajak belajar pajak secara online. 

2. Pengertian Pajak 

 

Pengertian pajak menurut UU Nomor 28 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2007. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undangundang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.“ 
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Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Rainhard Welvrin Josua Sihombing, 2021). 

Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang sudah diterjemahkan oleh R. 

SantosoBrotodiharjo dalam buku (Waluyo 2016), mendefinisikan pajak 

sebagai iuranwajib kepada negara (bersifat memaksa) yang terutang oleh 

yangwajibmembayarkannya berdasarkan aturan perpajakan, tanpa 

mendapatkan prestasi kembali, secara langsung bila ditunjukkan serta 

berguna dalam membiayai seluruh pengeluaran umums sehubungan dengan 

tugas negara yang menjalankan pemerintahan. 

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Andriani bisa dikatakan 

pajak lebih tertuju pada fungsi budgetair, sementara pajak masih memiliki 

fungsi lain yakni fungsi mengatur. Definisi pajak terbagi menjadi beberapa 

macam jika diperhatikan dari coraknya maka akan memberikan batasan 

pada segi hukum, ekonomi, sosiologi, dan lainnya. Ini juga dapat 

menitiberatkan pada segi daya beli dan penghasilan, tetapi mayoritas 

bermotif pada ekonomi. (Selly Margaretta Manurung, 2021). 

3. E-Filing 

 

a. Definisi E-Filing 

 
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pajak KEP05/PJ/2005 tentang Tata 

Cara Penyampaian SPT Secara Elektronik Secara Berkala oleh 

Perusahaan Penyedia yang memutuskan hal tersebut “Wajib Pajak dapat 
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menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui 

perusahaan penyedia jasa aplikasi (Apllication Service Provider) yang 

ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak”; e-filing adalah terobosan  baru. 

Hal tersebut dilakukan oleh Sekretaris Pajak untuk meningkatkan 

pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya dalam bentuk SPT orang 

pribadi. Ada beberapa jenis formulir SPT tahunan individu: 

1) SPT 1770 SS 

 
Digunakan hanya untuk pekerja dengan penghasilan dari satu 

pemberi kerja (hanya bekerja pada satu perusahaan) dengan total 

penghasilan kurang dari Rp60.000.000 per tahun. 

2) SPT 1770 S 

 

Total pendapatan minimal Rp per tahun. Digunakan hanya untuk 

pekerja yang memiliki penghasilan dari dua majikan atau lebih, yaitu 

60.000.000. 

3) SPT 1770 

 

Wajib Pajak yang mempekerjakan banyak pemberi kerja dan 

memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan mandiri (mereka 

yang memiliki keterampilan khusus untuk memperoleh penghasilan 

terlepas dari pekerjaannya, misalnya dokter, pemberi sertifikasi, 

konsultan, dll.) Digunakan dalam, penghasilan dikenakan PPh final, 

penghasilan dari produk dalam negeri lainnya (bunga, biaya lisensi, 

pendapatan dari selisih kurs, dll.) atau pendapatan dari luar negeri. 
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b. Tujuan E-Filing 

 
Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing adalah sebagai 

berikut: 

1) Membantu Wajib Pajak menyediakan kemampuan pelaporan SPT 

secara elektronik. Hal ini memungkinkan wajib pajak orang pribadi 

untuk melakukannya dari rumah atau kantor, dan wajib pajak badan 

dari kantor atau kantor. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang 

dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 

melaporkan ke IRS secara akurat dan tepat waktu. 

2) Pelaporan pajak yang cepat dan mudah juga membantu kantor pajak 

mempercepat penerimaan laporan SPT dan mengefisienkan tugas 

administrasi, pendataan, akurasi data, pendistribusian, dan 

penyampaian laporan SPT. 

4. Kualitas System E-Filing 

 
Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 

pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk E-Filing. E-

Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan 

Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang 

real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website 

Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut DeLone and McLean 

(2016) kualitas sistem sebagai karakterisitik yang diinginkan dari suatu 

sistem informasi, misalnya kemudahan dalam penggunaan, fleksibilitas 
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sistem, keandalan sistem dan kemudahan dalam mempelajari, memiliki 

fitur-fitur sistem seperti kecanggihan dan desain yang mudah dipahami, 

memuat informasi yang akurat serta memuat informasi yang relevan dengan 

kebutuhan penggguna Jadi kualitas sistem E-filing adalah suatu karakteristik 

yang diinginkan dalam sistem E-filing seperti halnya kemudahan dalam 

penggunaan, keandalan dari sistem E-filing serta fitur-fitur yang mendukung 

dalam penggunaan E-filing. Solikah dan Kusumaningtyas (2017) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sistem E-filing yang baik 

adalah sebagai berikut : sistem E-filing relevan, informatif, format informasi 

yang mudah dipahami, isi atau komponen dalam sistem E-filing dapat 

memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan E-filing 

akurat, sistem E-filing dapat memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan 

Pemerintah, Informasi yang diberikan E-filing tepat waktu, Informasi yang 

diberikan E-filing berguna sesuai kebutuhan, sistem E-filing dapat 

memberikan informasi yang jelas. 

5. Keamanan dan Kerahasiaan System E-Filing 

 
Keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan 

yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem 

informasi dari resiko terjadinya tindakan illegal seperti penggunaan tanpa 

izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai infromasi yang dimiliki 

oleh pengguna (Andi dan Sari, 2017). Dalam hal ini dengan keamanan data 

yang dilaporkan oleh wajib pajak bahwa hanya orang yang berkepentingan 

yang dapat mengakses data wajib pajak tersebut. Widyadinata and Toly 
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(2014:3) Rahasia adalah segala sesuatu yang tersembunyi (hanya boleh 

diketahui oleh seorang atau beberapa saja); ataupun yang sengaja 

disembunyikan supaya orang lain jangan mengetahuinya. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa kerahasiaan data perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai setiap data Wajib Pajak yang sifatnya tersembunyi (rahasia) dan 

hanya diketahui oleh seseorang atau beberapa orang saja. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian Wibisono and Toly (2014:5) tentang E-filing 

untuk variabel keamanan dan kerahasiaan sebagai berikut : 

c. Aman terhadap resiko pihak luar (hacker) 

 
d. Aman terhadap resiko pihak dalam (Pegawai Pajak) 

 
e. Mengantisipasi data 

 
f. Kemampuan validasi pengisian 

 

6. Faktor yang Melatarbelakangi Adanya E-Filing 

 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Modul Pelatihan Pajak 

Terapan Brevet A dan B terpadu (2013:14), “terdapat beberapa faktor yang 

melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke 

sistem e-filing, yaitu: 

g. “Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, 

khususnya data lampiran SPT. 

h. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data 

yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data 

yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. 
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i. Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang 

banyak. 

j. Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan 

Pajak Terutang. 

7. Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak 

 

Dalam upaya meningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak ada beberapa langkah-langkah alternative yang harus ditempuh untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak yaitu sebagai berikut : 

k. Segera lakukan Sosialisasi 

 
1) Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pajak, kesadaran 

perpajakan berasal dari diri sendiri dan dapat menanamkan 

pemahaman dan pemahaman tentang pajak dari lingkungan keluarga 

sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, kemudian 

forumforum tertentu dan ormasormas tertentu melalui sosialisasi. 

2) Kuatnya informasi yang diterima masyarakat secara perlahan dapat 

mengubah cara pandang masyarakat yang positif tentang pajak. 

Berbagai bentuk sosialisasi dapat dikelompokkan berdasarkan 

metode penyampaian, segmentasi, dan media. 

l. Memberikan kemudahan kepada seluruh Wajib Pajak dan meningkatkan 

kualitas pelayanan Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah 

pelayanan yang harus memuaskan Wajib Pajak, tetap berada dalam 

standar pelayanan yang dapat dibuktikan, dan dilakukan secara konsisten 
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dan berkesinambungan. DJP terus meningkatkan efisiensi manajemen 

melalui penerapan sistem dan manajemen yang handal serta penggunaan 

teknologi tepat guna. Pelayanan yang terkomputerisasi merupakan salah 

satu upaya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna untuk 

memajukan pelayanan wajib pajak. 

m. Meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat 

wajib pajak, Rasa percayanya wajib pajak akan pemerintah akan 

membentuk kesadaran akan kegiatan pembayaran pajak sebagai sebuah 

kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian 

Menciptakan pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam 

pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan rasa saling percaya. 

n. Memberikan pemahaman melalui pendidikan khususnya pendidikan 

pajak. Pendidikan diharapkan dapat mengarahkan individu ke arah yang 

positif dan menghasilkan pemikiran yang positif, yang dapat berdampak 

positif pada kepatuhan pajak. 

o. Penegakan hukum memastikan efek meningkatkan kesadaran wajib pajak 

dan perhatian sukarela melalui penegakan hukum yang tepat. DJP 

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk 

memverifikasi kepatuhan perpajakan, namun pemeriksaan tersebut 

bersifat akuntabel sehingga tidak mengaburkan pentingnya penegakan 

hukum dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib 

pajak, harus menyingkir. 
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p. Membangun kepercayaan masyarakat untuk wajib pajak Direktorat 

Jenderal Pajak menegakkan hokum kepada semua pihak wajib pajak 

secara adil. Termasuk tanggap atas informasi pihak pelanggar pajak agar 

segera ditindaklanjuti, jangan memandang informasi ini dari sudut yang 

sempit saja. Jika tidak maka masyarakat akan bersikap resistance dan 

enggan membayar pajak. 

B. Kerangka Konseptual 

 

Sistem e-filing merupakan bagian dari salah satu pelayanan perpajakan 

yang menggunakan menggunakan internet dengan tujuan dapat memberikan 

kemudahan dan kenyamanan para wajib pajak. Menurut Setiaji dan Amir 

(2005) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi adanya perbaikan di 

bidang administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Shadani yang dikutip oleh Tarjo dan Kusumawati (2006) 

menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah 

yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan 

(SPT). Dengan diterapkan e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan 

kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Menurut hasil penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) 

menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Begitu juga hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa 
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terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel e-filing terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Kerangka Konseptual adalah model teoritis yang berkaitan dengan 

bagaimana seseorang menyusun teori yang menghubungkan teori mereka 

secara logis,dengan factor yang penting, untuk diangkat menjadi suatu 

masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara 

menentukan data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah 

ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterprestasikan, dan 

menganalisis data serta dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil 

suatu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Menurut Sugiyono 

Pelaporan 

Wajib Pajak 

Negatif Positif 

E-Filing 

E-System Perpajakan 
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(2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Bantaeng dan telah 

dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada bulan Maret sampai April 2022. 

2. Alur Penelitian 

 

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, hingga tahap terakhir sebagai berikut: 

Persiapan: 

 

 Perumusan Masalah 
 

 Pengumpulan Data Dan Bahan Referensi 

 

 Membuat Izin Penelitian 

Pelaksanaan: 

 Pengumpulan Data Yang Di Peroleh Dari Wawancara 

 

 Pelolaan Data 
 

Akhir: 

 

 Penjelasan Hasil Penelitian 
 

 Pembahasan 

 

 Pembuatan Laporan 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 



 

 

 

17 

 

 

 

 

a. Wawancara 

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dalam penelitian 

sekaligus memahami budaya organisasi melalui bahasa dan ekspresi 

subyek yang diinterview. 

b. Metode Observasi (Pengamatan) 

 

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan 

dengan cara mengamati kemudian mencatat pola perilaku subyek, obyek 

atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti. 

c. Metode Dokumentasi 

 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis 

Metode dokumentasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada baik dalam bentuk surat, catatan 

harian, jurnal dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah proses 

pengumpulan data historis yang kemudian akan diteliti untuk 

mendapatkan informasi yang dicari dalam penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk 

menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur 

yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis 
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dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan 

merupakan teknik dengan menggunakan metode yang sudah diterapkan oleh 

peneliti dimana jurnal-jurnal penelitiannya masuk dalam jurnal internasional 

bereputasi. Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91), mengemukakan 

analisis data kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

 

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas. 

b. Display Data 

 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah  display data 

atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti. 

c. Verifikasi Data 

 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi yang 

diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau dikelompokkan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 

Dalam tahap penarikan kesimpulan ini yaitu menguraikan data-data yang 

didapatkan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan analisis 

dan kemudian diambil kesimpulan 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng yang beralamat Jalan 

Andi Mannapiang, Kelurahan Lamalaka, , Kecamatan Bantaeng, Kabupaten 

Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415. 

KPP Pratama Bantaeng memiliki lebih dari 145.000 wajib pajak di empat 

kabupaten: Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar 

dan Kabupaten Gowa. Pembayar pajak terbesar di KPP Pratama Bantaeng 

adalah pemerintah dan departemen konstruksi. Selain itu, perpajakan sangat 

mungkin terjadi di wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng, khususnya di 

Kabupaten Gowa yang telah menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan 

tahunan KPP Pratama Bantaeng selama lima tahun terakhir. KPP Pratama 

Bantaeng memiliki tiga unit kerja Tingkat IV yaitu KP2KP Sungguminasa 

Kabupaten Gowa, KP2KP Takalar Kabupaten Takalar, dan KP2KP Kabupaten 

Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto. 

KPP Pratama Bantaeng awalnya didirikan pada tahun 2008 dan 

dikembangkan oleh Junaidi, S.H., M.Si. Hingga 2009, selanjutnya digantikan 

oleh Syamsinar, S.P., dan M.Comm. Kepemimpinan itu berlanjut hingga tahun 

2013, setelah itu Agus Salim, H.H., M.M. pensiun pada Agustus 2016. Untuk 

mengisi kekosongan 44 orang penanggung jawab KPP Pratama Bantaeng, 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara, Neilmaldrink Noor, S.E., M.Sc., menunjuk R. Didik 
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Wijatmono, S.E., M.M. yang merupakan Kepala Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPP Pratama Bantaeng. 

Pada tanggal 25 Oktober 2016, Sekretaris Pajak menerbitkan Surat 

Keputusan No. KEP300/PJ/2016 tentang Pengangkatan Staf Tingkat III Ditjen 

Pajak. Berdasarkan keputusan tersebut, Agus Kuncara, S.E., M.Ec diangkat 

dan tetap bertanggung jawab di KPP Pratama Bantaeng pada tanggal 1 

November 2016. 

B. Visi Dan Misi 

 

1. Visi Menjadi kantor pelayanan pajak yang menyelenggarakan pelayanan 

publik dengan modern secara profesional dan berintegritas dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang sadar pajak demi kesejahteraan bangsa dan 

negara. 

2. Misi Menghimpun penerimaan pajak yang diamanatkan oleh Undang 

Undang perpajakan sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab yang tulus dan 

ikhlas. 
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C. Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
 
 

 
 

D. Job Description 

 
1. Chief Revenue Officer Pejabat Pendapatan bertanggung jawab atas instruksi 

dari Kantor Pendapatan dan bertanggung jawab untuk melakukan 

pemungutan langsung, melakukan penilaian pajak yang berlaku, dan 

memfasilitasi semua item dan elemen yang terkait dengan pemungutan 

pajak membawahinya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng 



 

 

 

22 

 

 

 

 

membawahi 11 Seksi yaitu Subbagian Umum, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, Seksi Pengawasan 

Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi 

Ekstensifikasi, Seksi Fungsional, dan Seksi Penagihan. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

 
a. Karyawan menyelesaikan kepegawaian, perintah dari manajer umum 

untuk mempersiapkan dan memproses proposal pendidikan,  kenaikan 

gaji reguler, promosi, transfer, promosi, penghargaan, peringkat, liburan, 

peserta pelatihan, pelatihan di luar tugas File / administrasi, pensiun, 

penalti dan hal-hal terkait pekerjaan lainnya. 

b. Pelaksanaan Anggaran, tugasnya membuat inventarisasi 

peralatan/formulir kantor dan merencanakan pemeliharaan  atau 

perbaikan peralatan atau gedung kantor. 

c. Seorang pelaksana yang tugasnya membuat anggaran dan menangani 

masalah keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Jadi tugasnya sebagai eksekutif akuntansi pengeluaran 

adalah menerima, menyimpan dan membayar gaji karyawan. 

d. Pelaksana Bendahara Pengeluaran, tugasnya ialah menerima, 

menyimpan, dan membayarkan gaji kepada para pegawai dan 

menyelenggarakan pengelolaan anggaran dilingkungan Kantor Pelayana 

Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

e. Departemen Pengawasan dan Pembinaan, Isi: 
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f. Personil akun termasuk pengawasan kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakan, nasihat atau pendekatan kepada wajib pajak, 

melakukan analisis bisnis wajib pajak, menyesuaikan data wajib pajak 

sebagai bagian dari penguatan, dan meninjau hasil banding. 

g. Melakukan wajib pajak profiling, menganalisis kinerja wajib pajak, 

menyesuaikan data wajib pajak sebagai bagian dari penguatan dan 

penilaian hasil banding berdasarkan peraturan yang berlaku, dan 

mengelola surat masuk dan surat keluar, menyalin dan menyimpan surat 

The Executor Supervision and Advisory Department (Wascon) yang 

berperan sebagai penunjang wajib pajak, memiliki empat departemen: 

Wascon I, Wascon II, Wascon III, dan Wascon IV. 

E. Hasil Penelitian 

 

1. Definisi E-Filing 

 
E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat 

Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem 

online yang realtime kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada 

website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang 

telah ditunjuk oleh DJP. Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan 

dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 

mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena 

dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan 

biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, 

pengisian dan penyampaian SPT. E-filing dapat meminimalkan biaya dan 
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waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung 

internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam 

sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja 

tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya pada Petugas 

Pajak. 

Sistem e-filing tersebut dibuat dengan tujuan agar tidak ada 

persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak 

bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. Selain itu, e-filing juga 

bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek- 

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

sistem e-filing 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-filing juga dirasakan 

manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT 

dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan 

pengarsipan laporan SPT.
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Tabel 3.1 

 

Perbedaan Pelaporan aan Pajak dengan E-Filing dan Pelaporan Pajak 

Manual 

 

Pelaporan Pajak online  

(E- Filing) 
Pelaporan Pajak Manual 

Untuk dapat menggunakan 

layanan e-Filing, Anda harus 

“login” ke halaman DJP Online. 

Wajib Pajak langsung mendatangi KPP 

terdekat, lalu mengambil nomor antrean. 

Sebelum datang, pastikan Anda memiliki 

bukti potong dari perusahaan dan 

mengetahui nomor e-FIN. Jika belum 

memiliki  e-FIN,   e-FIN   hilang,   atau  

lupa password dan sebagainya, Anda juga 

bisa langsung mengurusnya di KPP. Di 

sana, akan ada pilihan antrean untuk 

melaporkan SPT atau pembuatan e-FIN. 

Bahkan untuk informasi lebih lengkap, 

Anda bisa mendatangi meja informasi di 

KPP tanpa perlu antri. 

Klik “e-Filing” untuk masuk ke 

halaman e-Filing, kemudian klik 

“Buat SPT” untuk mulai membuat 

SPT. 

Wajib Pajak tinggal menunggul nomor 

antrean dipanggil dan menuju loket atau 

meja yang disebutkan. Anda bisa 

memberitahukan kepada petugas bahwa 

Anda akan melaporkan SPT. Petugas akan 

meminta Anda untuk menunjukkan bukti 

potong   pajak   dan   meminta    Anda  

untuk login atau registrasi ke akun e-Filing. 

Jika  Anda  belum  memiliki  akun  untuk e- 

Filing,   petugas   juga   dengan   senang hati 

akan membantu Anda. 
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Ikuti petunjuk yang ada dan jawab 

pertanyaan yang diberikan untuk 

menentukan jenis formulir yang 

sesuai dengan profil Anda. Wajib 

Pajak Badan Usaha tergolong 

dalam jenis SPT 1771. 

Petugas pajak mulai memasukkan  data 

pajak Anda sesuai yang tertera pada bukti 

potong dan menanyakan pertanyaan lainnya. 

Salah satunya adalah pertanyaan apakah 

Anda memiliki penghasilan lainnya atau 

tidak, sesuai dengan pertanyaan yang ada di 

e-Filing. 

Untuk mengirim SPT, Anda harus 

mengisi kode verifikasi yang 

dapat Anda lihat pada email 

Anda. 

Setelah selesai, petugas akan meminta Anda 

untuk mengecek email Anda. Email tersebut 

berisi tentang pemberitahuan bahwa Anda 

telah selesai melaporkan SPT Tahunan. 

Proses pengisian SPT melalui e- 

Filing akan selesai ketika Anda 

klik tombol “Kirim SPT“. 

Proser pelaporan pajak secara manual telah 

selesai. Anda bisa segera meninggalkan 

KPP. 
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2. Pelaporan SPT secara Manual dan secara Online (E-Filing) 
 
 

Gambar 3.1 Pelaporan Pajak Manual 

 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memperbolehkan pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak periode 2020 secara manual atau 

offline. Meskipun ada imbauan pelaporan dilakukan secara online, apalagi 

ditengah pandemic COVID-19. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan HUmas DJP, Neilmaldrin Noor 

mengatakan bagi masyarakat untuk wajib pajak (WP) yang ingin 

melaporkan SPT Tahunan secara manual harus mengikuti ketentuan yang 

berlaku. 
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Neilmaldrin mengatakan bagi WP yang ingin melaporkan SPT 

Tahunan secara manual atau offline bias datang ke kantor pelayanan pajak 

(KPP). Namun, sebelum datang terlebih dahulu mendaftar nomor antrian 

secara online di situs kunjung.pajak.go.id. 

Kebijakan antrian online ini berlaku sejak 1 September 2020. 

Direktorat Jenderal Pajak sendiri memberlakukan hal ini untuk mengurangi 

risiko penularan dari virus covid-19 sehingga resiko proses transaksi 

perpajakan masih berjalan walaupun tidak langsung. Berikut cara-cara 

mendapat nomor antrian online 

a. Buka situs https/kunjung.pajak.go.id/ 

 
b. Pilih „Daftar‟ 

 
c. Isi identitas diri pada kolom yang tersedia 

 
d. Selanjutnya, isi kolom penilaian kesehatan 

 
e. Lalu, pilih kantor tujuan (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 

Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan) 

f. Pilih jenis layanan yang diperlukan dan waktu kunjungan 
 

– Jika memilih kantor tujuan Kanwil DJP Kanwil DJP ada pilihan 

“Layanan Perpajakan” untuk penyelesaian keberatan, pemeriksaan, 

penyidikan, dan layanan administrasi perpajakan. 

– Jika memilih KPP terdapat 6 layanan 
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1) Loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk permohonan layanan 

administrasi, sertifikat elektronik. penyampaian SPT, surat lainnya 

2) Konsultasi SPT Tahunan 

 
3) Konsultasi Perpajakan termasuk permohonan, konsultasi informasi 

umum perpajakan, konsultasi lainnya. 

4) Konsultasi Aplikasi terkait e-SPT, e-faktur, e-bupot, dan aplikasi lainnya 

 
5) Keperluan lainnya, termasuk Layanan dengan NPWP 000 seperti layanan 

validasi PPhTB, dan layanan yang bisa dilakukan di KPP mana saja 

seperti lupa EFIN. 

6) Janji Temu. Untuk pilihan ini, bagi pengunjung yang akan menemui 

pegawai tertentu, harap membuat janji terlebih dahulu melalui 

telepon/wa/email untuk mendapatkan kesepakatan jadwal. Silakan 

cantumkan nama dan seksi pegawai yang akan Anda temui pada kolom 

keterangan di bawah. 

g. Bila data sudah lengkap, tunggu „nomor tiket antrean‟ yang akan dikirim ke 

alamat email yang sebelumnya telah didaftarkan di kunjung.pajak.go.id. 

Terakhir, simpan atau screenshot nomor tiket antrean sehingga bisa 

ditunjukkan kepada petugas pelayanan pajak saat berkunjung sesuai waktu 

dan tempat pendaftaran 
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Untuk melaporkan SPT dengan e-Filing, perlu diketahui dulu bahwa wajib 

pajak terbagi menjadi dua kategori berdasarkan penghasilannya, yakni wajib pajak 

yang berpenghasilan kurang dari Rp 60 juta dalam setahun, dan di atas Rp 60 juta 

per tahun. Selanjutnya, berikut cara lapor pajak secara online melalui e-Filing 

berdasarkan kategori penghasilan wajib pajak. 

 
Gambar 3.2 Pelaporan Pajak Melalui E-Filing 

 
a. Cara lapor SPT Tahunan online untuk WP dengan penghasilan di bawah Rp 60 

juta per tahun 

Bagi wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta menggunakan 

formulir SPT 1770 SS, yang dapat diperoleh melalui DJP Online saat akan 

melaporkan pajak. Untuk mulai melaporkan SPT Pajak tahunan, berikut 

caranya: 

1) Kunjungi situs DJP Online di link berikut 

 

2) Masukkan NPWP dan kata sandi, lalu masukkan kode 

keamanan/CAPTCHA 

https://djponline.pajak.go.id/account/login
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3) Pilih menu “Lapor” Pilih layanan “e-Filing” 

 
4) Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan Isi bagian A. Pajak 

Penghasilan. Misal pegawai negeri: masukkan data sesuai dengan formulir 

1721 - A2 yang diberikan oleh bendahara 

5) Isi bagian B. Pajak Penghasilan. Misal: mendapatkan hadiah undian Rp 

1.000.000, telah dipotong PPh Final 25 persen (Rp 250.000) dan menerima 

warisan (dikecualikan dari objek) Rp 2.000.000 

6) Isi bagian C. Daftar Harta dan Kewajiban. Misal: harta yang dimiliki 

Motor Rp 15.000.000, kalung emas Rp 3.000.000 dan perabot rumah 

senilai Rp 7.000.000. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor 

sebesar Rp 12.000.000 

7) Isi bagian D. Pernyataan dengan klik “Setuju” hingga muncul ikon 

centang. 

8) Ringkasan dan pengambilan kode verifikasi SPT Anda kini telah diisi dan 

dikirim 

9) Kini, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT telah dikirim ke e-mail 

Anda 

b. Cara lapor SPT Tahunan online untuk WP dengan penghasilan di atas Rp 60 

juta per tahun 

Bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta bisa 

menggunakan formulir SPT 1770 S, yang diperoleh melalui DJP Online saat 

akan melaporkan pajak. Berikut cara lapor SPT Pajak Tahunan: 
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1) Login di situs DJP Online di link ini 

 

2) Masukkan NPWP dan kata sandi, lalu masukkan kode 

keamanan/CAPTCHA 

3) Pilih menu “Lapor” Pilih layanan “e-Filing” 

 
4) Pilih “Buat SPT” Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk 

pertanyaan Jika sudah paham dalam mengisi formulir SPT 1770 S pilih 

form “Dengan Bentuk Formulir” 

5) Bila ingin dipandu dan dipermudah bentuk pengisiannya, pilih “Dengan 

Panduan” 

6) Isi data formulir yang akan diisi seperti Tahun Pajak, Status SPT, dan 

Pembetulan Ke - (jika mengajukan pembetulan SPT). 

7) Bukti pemotongan pajak, Jika Anda memiliki Bukti Pemotongan Pajak, 

tambahkan dalam langkah kedua atau klik “Tambah+” 

8) Isi data Bukti Potong Baru yang terdiri dari Jenis Pajak, NPWP 

Pemotongan/Pemungut Pajak, Nama Pemotong/Pemungut Pajak, Nomor 

Bukti Pemotongan/Pemungutan, Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan 

Pajak, 

9) Jumlah PPh yang Dipotong/Dipungut, Bagi mereka yang merupakan ASN, 

Pemotongan Gaji PNS oleh Bendahara tertuang dalam formulir 1721-A2. 

Setelah disimpan, akan tampil dalam ringkasan pemotongan pajak di 

langkah selanjutnyaMasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan 

https://djponline.pajak.go.id/account/login
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10) Masukkan penghasilan dalam negeri lainnya (bila ada) 

 
11) Masukkan penghasilan luar negeri (bila ada) 

 
12) Masukkan Penghasilan yang telah dipotong PPh Final (bila ada). Misal: 

Hadiah Undian senilai Rp 20 juta, telah dipotong PPh Final 25 persen ( Rp 

5 juta) 

13) Daftar Harta, Tambahkan harta yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya 

Anda sudah melaporkan daftar harta dalam e-Filing, Anda dapat 

menampilkan kembali dengan klik “Harta Pada SPT Tahun Lalu” 

14) Tambahkan Utang yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda sudah 

melaporkan daftar utang dalam e-Filing, Anda dapat menampilkan 

kembali dengan klik “Utang Pada SPT Tahun Lalu” 

15) Tambahkan tanggungan yang Anda miliki. Jika tahun sebelumnya Anda 

sudah melaporkan tanggungan dalam e-Filing, Anda dapat menampilkan 

kembali dengan klik “Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu” 

16) Isi Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang Anda bayarkan ke Lembaga 

Pengelola yang disahkan oleh Pemerintah 

17) Isi “Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri” yang sesuai, bila Anda 

melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup 

berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. Misal: wajib pajak 

adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja. 

18) Pajak Penghasilan 
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19) Kemudian isi pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan 

luar negeri (bila ada) 

20) Selanjutnya, isi dengan Pembayaran PPh Pasal 25 dan Pokok SPT PPh 

Pasal 25 (bila ada) 

21) Cek penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 

 
22) Cek juga apakah ada status “Lebih Bayar” atau “Kurang Bayar” atau 

“Nihil” Jika “Nihil” lakukan Penghitungan PPh Pasal 25 (bila ada), klik 

“Langkah Berikutnya” 

23) Lakukan konfirmasi dengan klik “Setuju/Agree” pada kotak yang tersedia 

dan pilih “Langkah Berikutnya”. 

Itulah cara lapor pajak secara online lewat e-Filing pada situs DJP 

Online. Sementara itu, agar bisa menikmati fitur e-Filing tersebut, WP wajib 

memiliki akun terlebih dahulu di DJP Online. Akun tersebut bisa dibuat dengan 

prasyarat WP harus mempunyai EFIN. 

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas 

elektronik terdiri dari 10 digit angka, yang diterbitkan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dengan tujuan agar WP dapat melakukan transaksi elektronik 

perpajakan. Sebelumnya, WP harus datang ke kantor pajak untuk mendapatkan 

EFIN guna aktivasi akun DJP Online. 
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3. Kelemahan dan Keuntungan Sebelum dan Sesudah Menerapkan 

System E-Filing 

Berikut keuntungan dan kelemahan sebelum dan sesudah perusahaan 

menerapkan system E-Filing yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara staf 

sub bagian umum. 

Tabel 3.2 

Kelemahan dan Keuntungan Sebelum dan Sesudah Menerapkan Sistem 

E-Filing 

Sebelum Sesudah 

Kelemahan Keuntngan Kelemahan Keuntungan 

Kelemahan dari 

pelaporan SPT 

secara manual ini 

adalah WP 

diminta untuk 

antrian, yang jika 

antrian panjang 

tentu membuat 

waktu produktif 

dan melelahkan. 

System Manual 

juga         berisiko 

hilang  atau 

rusaknya 

dokumen tersebut 

saat diarsipkan. 

(Wajib Pajak) 

wajib pajak orang 

pribadi lebih 

banyak yang 

melapor secara 

manual,     di 

sebabkan  karena 

masih banyak 

wajib pajak yang 

belum 

mengetahui 

adanya  sistem 

pelaporan    pajak 

melalui   media 

on-line. (Sub 

Bagian Umum) 

Wajib pajak yang 

tidak mempunyai 

pengetahuan 

perpajakan   juga 

dapat terdorong 

untuk    tidak 

melaporkan   SPT 

karena 

menganggap 

aplikasi SPT ini 

rumit.  Hal    ini 

dapat 

mengakibatkan 

wajib   pajak 

dianggap tidak 
patuh. (Wajib 

Pajak) 

penting bagi 

wajib       pajak 

menggunakan 

layanan   e-Filing 

ini karena dapat 

melaporkan    SPT 

dengan cepat dan 

real time, di mana 

saja dan    kapan 

saja     selama 

terhubung dengan 

koneksi  internet. 

Layanan e-Filing 

ini juga memiliki 

tampilan      yang 

ramah  pengguna 

dan bebas biaya. 

Dengan    begitu, 

diharapkan dapat 

meningkatkan 

ketaatan      wajib 

pajak  untuk 

memenuhi 

kewajibannya. 

(Sub Bagian 
Umum) 

Sumber: Wawancara Informasi, 2022 
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Realisasi 

Target 

4. Wajib Pajak  Orang Pribadi pada Kabupaten Bantaeng 

 

Rumus yang digunakan dalam meghasilan presentase perhitungan pajak yang 

akurat sebagai berikut: 

Perhitungan pajak daerah =    x 100% 

Tabel 3.3 

Kriteria Efektifitas 

 

No Presentase Efektivitas Keterangan 

1. >100% Sangat Efektif 

2. 90%-100% Efektif 

3. 80%-90% Cukup Efektif 

4. 60%-80%  Kurang Efektif 

5. <60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina)  

 Tahun 2020 

 

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun beriringan juga dengan tingkat pelaporan WPOP yang menggunakan 

e-filing. 

Tabel 3.4  

Jumlah WP OP yang terdaftar dari tahun 2019-2021 

 

Tahun Karyawan Non Karyawan Total 

2019 40.543 11.885 52.428 

2020 45.416 22.435 67.851 

2021 48.304 29.602 77.906 

Sumber: KPP Pratama Bantaeng, 2022 
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Tabel 3.5 

Jumlah WP OP yang menggunakan E-Filing 

Tahun Karyawan Non Karyawan Total 

2019 39.517 4.810 44.707 

2020 57.049 5.190 61.859 

2021 63.300 5.887 69.187 

Sumber: KPP Pratama Bantaeng, 2022 

 
 

Berdasarkan tabel pada tahun 2019-2021 diterapkannya e-filing tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantaeng untuk melaporkan pajaknya 

menggunakan E-Filing meningkat dan pada tahun 2021 terdapat 77.906 WPOP 

yang terdaftar, sebanyak 69.187 WPOP melakukan pelaporan SPT dengan 

menggunakan e-filing, hal tersebut dikarenakan kemudahan yang diberikan 

dalam pelaporan SPT dengan e-filing sehingga membuat tingkat kesadaran 

wajib pajak mulai tumbuh dan menyadari akan pentingnya pajak bagi 

perekonomian Negara. Direktorat Jendral Pajak semakin bertegas dan 

memberikan tekanan yang keras agar wajib pajak lebih patuh dalam 

melaporkan kewajibannya. Peningkatan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan 

dengan e-filing semakin meningkat dilihat juga melalui wesite DJ
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F. Pembahasan 

 

Berdasarkan uraian data-data pada hasil penelitian, peneliti akan 

membahas dan menghitung tingkat efektivitas penggunaan e-filing dalam 

pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantaeng 

menggunakan rumus rasio efektivitas, sehingga berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan rumus rasio efektivitas peneliti akan menetukan pengguaan e-

filing dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi efektif atau 

tidak efektif sesuai kriteria dari rumus tersebut. Jumlah WPOP yang 

menggunakan e-filing : 69.187, Jumlah Keseluruhan SPT WPOP terdaftar : 

77.906. Perhitungan efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT 

Tahunan WP Orang Pribadi : 

Tahun 2019-2021 = 69.187/77.906 x 100% = 88,8,% 

Ket : Tahun 2019-201, Jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar 77.906, 

Jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan E-Filing 

69.187. Jumlah Presentase adalah 88,8% menunjukan tingkat efektivitas = 

(Cukup Efektif). 

Perhitungan efektivitas diatas ditinjau dari segi nominalnya, jumlah 

keseluruhan nominal WP Orang Pribadi yang terdaftar di Kabupaten Bantaeng 

sebesar. 77.906,- Jumlah keseluruhan WP OP yang  yang melaporkan SPT 

dengan e-filing sebesar 69.187,- WP, berdasarkan perhitungan rumus diketahui 

tingkat efektivitasnya sebesar 88,8% dan berdasarkan rasio 70%-100% 

termasuk dalam kategori cukup efektif, sesuai juga dengan penjelasan apabila 

jumlah Pelapor SPT WPOP E-Filing dengan keseluruhan total jumlah SPT 

Terdaftar lebih dari 50%, maka efektivitas. Jadi sistem e-filing di Kabupaten 
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Bantaeng tergolong cukup efektif. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 

2021 sebesar 88,8% penggunaan e-filing di kabupaten Bantaeng sudah berjalan 

dengan baik karena wajib pajak dapat merasakan adanya kemudahan dalam 

menyampaikan SPT Tahunan dengan alasan menghemat biaya dan waktu dan 

banyak pula wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan 

efisien dengan menggunakan e-filing yang membuat tingkat kepatuhan yang 

lebih tinggi atas kewajiban penyampaian SPT Tahunanya dibandingkan wajib 

pajak yang menggunakan manual. E-filing dapat menumbuhkan suatu 

kepatuhan sukarela bagi wajib pajak melalui program pelayanannya yang baik 

dan prosedur yang sederhana serta memudahkan wajib pajak, wajib pajak dapat 

membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kepatuhan. 

Dengan meningkatkan angka pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang 

pribadi maka dapat menggambarkan peran dari e-filing dalam meningkatkan 

kepatuhan. Untuk mempertahankan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten Bantaeng akan terus memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak baik melalui layanan secara online maupun secara tatap muka agar dapat 

terus mempertahankan serta meningkatkan pencapaian yang telah diperoleh 

dalam efektivitas penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bantaeng.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

maka dapat penulis simpulkan bahwa Penerapan e-filing di Kabupaten 

Bantaeng sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari laporan SPT 

Tahunan mulai tahun 2019-2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan 

sehingga tergolong cukup efektif, hal itu dibuktikan dengan hasil 

perhitungan menggunakan rumus rasio efektivitas yakni dari 100% , sebesar 

88,8% WP Orang Pribadi sudah melaporkan SPT mereka menggunakan e-

filling dari tahun 2019-2021 terus meningkat. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa kriteria masuk dalam kriteria cukup efektif yakni sebesar 80-90%. 

Dan Penerapan E-filing sudah terbukti berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak di Kabuptaen Bantaeng. Penerapan E-Filing sangan 

bermanfaat bagi wajib pajak , wajib pajak yang merasakan lebih praktis, 

mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan E-Filing, Menurut peneliti 

wajib pajak yang menggunakan E-Filing dalam pelaporan SPT Tahunannya 

memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi atas kewajiban penyampaian 

SPT Tahunanya, dibandingkan wajib pajak yang menggunakan manual walau 

awalnya kawatir tentang pemahaman wajib pajak akan internet tapi dengan 

sosialisasi yang tepat dan kemudahan yang diberikan semuanya terasa lebih 

mudah oleh wajib pajak. E-filing dapat menumbuhkan suatu kepatuhan 

sukarela bagi wajib pajak melalui program pelayanannya yang baik dan 

prosedur yang sederhana serta memudahkan wajib pajak, dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan  
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sebagai bentuk kepatuhan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem e-

filing maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. 

B. Saran 

Berdasrkan penelitian dengan hasil penelitian yang didapat penulis 

ingin memberikan saran, walaupun tergolong efektif dalam pelaporan SPT 

Tahunan WP Orang Pribadi tahun demi tahunnya, tidak ada salahnya untuk 

berikan fokus lebih pada WP yang belum mau menggunakan e-filing dengan 

lebih meyakinkan agar mereka tertarik dan mau menggunakan e-filing yang 

diharapkan dapat terus meningkatkat kepatuhan wajib pajak dengan 

kemudahan yang diberika e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan.
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Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

 

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian yang berjudul ”Efektivitas E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng)”. Berikut 

daftar pertanyaan wawancara untuk menjawabrumusan masalah. 

Transkip Wawancara tentang Efektivitas E-Filing Terhadap Kesadaran 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. 

Nama Narasumber : Muh Aslam Sumba 

 
Jabatan Narasumber : Pelaksana Sub bagian Umum 

 
Jam dan Waktu Penelitian : Kamis, 09 Juni 2022 (10:00-11:00) 

 

PENELITI 
Kelebihan dan kekurangan apa saja ketika wajib pajak 

menggunakan e-filing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARASUMBER 

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian pelaksana di 

KPP Pratama Bantaeng adapun kelebihan wajib pajak dalam 

menggunakan e-filing yaitu dapat dilakukan dimana saja, 

kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam 

seminggu, keamanan data terjamin karena adanya e-FIN dan 

digital certificate yang mengenkripsi (mengacak) data 

selama proses pengiriman ke DJP, lebih efisien, lebih akurat 

dan hemat biaya. Sedangkan kekurangan wajib pajak pada 

saat menggunakan sistem e-filing yaitu kurangnya 

pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan, 

masyarakat yang belum paham akan kewajiban dan 

kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak baru 

yang masih awam dengan perpajakan, dan masalah jaringan 

internet yang menyebabkan proses transfer data ke server 

terkadang terhambat, wajib pajak yang menggunakan 

aplikasi e-filing juga masih diwajibkan menyampaikan 

induk surat pemberitahuan (SPT) secara manual karena 

belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda 

tangan digital. 

PENELITI Apa saja solusi jika wajib pajak tidak paham dalam 
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 menggunakan e-filing? 

 

 

 

 

 
NARASUMBER 

Solusi jika wajib pajak tidak paham dalam menggunakan e- 

filing yaitu Direktorat Jenderal Pajak menambah bandwidth 

diseluruh KPP agar wajib pajak tidak lagi mengalami 

hambatan saat peaporan SPT melalui e-filing selain itu juga 

DJP gencar melakukan sosialisasi cara pengisian surat 

pemberitahuan (SPT) melalui e-filing ke satuan kerja yang 

mencetuskan jumlah karyawan yang banyak, dan 

mensosialisasikan selain cara pengisian surat pemberitahuan 

(SPT) elektronik, kalaupun mengisinya sendiri sudah ada di 

video tutorial dan jika masih sulit maka datang langsung ke 

kantor KPP. 

PENELITI 
Sanksi apa saja jika wajib pajak tidak melaporkan atau 

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)? 

 

 

 

 

 
NARASUMBER 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bagian 

pelaksana KPP Pratama Bantaeng sanksi jika wajib pajak 

tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan 

(SPT) yaitu dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi 

pidana. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan 

sesuai batas waktu perpanjangan dapat diterbitkan surat 

teguran. Dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak 

yang sampai dengan batas waktu yang telah ditemukan 

ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terhadap 

wajib pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat 

teguran. 

 
PENELITI 

Upaya apa saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan 

(SPT) dengan menggunakan e-filing ? 

 

 

 
NARASUMBER 

Upaya KPP Pratama Bantaeng dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) yaitu sosialisasi intensif mengenai e- 

filing, perbaikan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, 

perluasan kerjasama penyedia jasa aplikasi atau application 

system provider (ASP), peningkatan antusiasme wajib 

pajak, dukungan dalam bentuk peraturan. 
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Lampiran 2 Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 3 Surat Izin Meneliti Dari PTSP 
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Lampiran 4 Surat Izin Meneliti Dari Direktorat Jenderal Pajak 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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