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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Landasan  Teori 

3.1.1. Pengertian dan Fungsi Pajak 

Pengertian pajak dalam UU KUP No 28 Tahun 2007, pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (budgetair), sebagai sumber pendapatan 

negara, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara, 

2. Fungsi mengatur (regulerend), Pemerintah dapat mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contoh, 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, 

agar produk dalam negri terlindungi, 

3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak maka dapat mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 

pajak yang efektif dan efisien maka inflasi pada negara dapat 

dikendalikan, 

4. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang dipungut digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3.1.2. Pengertian Wajib Pajak 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Satiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

tempat kedudukan Wajib Pajak maka akan diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan 

dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah 

atau asing jika disetujui oleh Mentri Keuangan, dan menandatangani 

serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan 

sesungguhnya adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dari Wajib 

Pajak tersebut. 

3.2. Surat Pemberitahuan (SPT) 

3.2.1. Pengertian dan Fungsi SPT 

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau 

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahun (SPT) adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak PPh 

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

dan untuk melaporkan tentang : 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak 

lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 
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b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan 

objek pajak, harta dan kewajiban; 

c. Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain 

dalam 1 (satu) Masa Pajak. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang : 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu 

masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 

3.2.2. Jenis SPT 

SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan 

SPT Masa. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut: 

a. SPT Tahunan, terdiri dari: 

1. SPT Tahunan PPhWajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, 

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak 

yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata 

uang Dollar Amerika Serikat, 

3. SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

b. SPT Masa: 

1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26; 

2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; 

3. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26; 

4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; 

5. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 
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6. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; 

7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; 

8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut; 

9. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena 

Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain 

sebagai Dasar Pengenaan Pajak; 

10. SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3.2.3. Pengisian dan Penyampaian SPT 

SPT Tahunan merupakan sarana bagi Wajib Pajak guna 

melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya setiap tahun. 

Sistem perpajakan kita menggunakan sistem Self Assesment, yaitu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, 

dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya 

pajak yang harus dibayar. 

Wajib pajak dapat  mengambil formulir SPT di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah/Kantor Pusat DJP, atau 

melalui website DJP : http://www.pajak.go.id untuk mencetak/ 

fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Adapun 

cara pengisian SPT: 

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia 

dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 

2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 

asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT 

dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang 

diizinkan. 
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Sesuai peraturan Nomor: PER-01/PJ/2016 tentang Tata 

Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan,  berikut 

merupakan cara penyampaian SPT: 

1. Secara langsung dapat dilakukan di: 

a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP 

tempat WP terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain 

tempat WP terdaftar; atau 

b. pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus 

penerimaan SPT Tahunan, yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT 

Tahunan. 

SPT Tahunan harus disampaikan ke TPT KPP tempat Wajib 

Pajak terdaftar dalam hal SPT Tahunan merupakan: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; 

b. SPT 1770; 

c. SPT Tahunan Pembetulan; 

d. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang: 

- Menyatakan lebih bayar; 

- Disampaikan setelah batas waktu penyampaian 

SPT; dan 

- Disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan. 

2. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP 

tempat WP terdaftar; 

3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir 

dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar; 

a. Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan 

melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, 

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam 

amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi 

amplop SPT Tahunan. 
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b. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan melalui pos atau 

perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP tempat 

Wajib Pajak terdaftar, tanda bukti dan tanggal 

pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan 

tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT Tahunan 

tersebut telah lengkap. 

4. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. 

Adapun saluran tertentu dimaksud, meliputi: 

a. Laman Direktorat Jenderal Pajak; 

b. Laman penyalur SPT elektronik; 

c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu; 

d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus 

antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; 

e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak. 

3.2.4. Batas Waktu dan Perpanjangan Penyampaian SPT 

Adapun batas waktu penyampaian SPT oleh wajib pajak adalah: 

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir Masa Pajak; 

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir 

Tahun Pajak; atau 

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun 

Pajak. 

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian 

SPT PPh paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan 

Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. 
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Disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 

1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, sebagai 

lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Jika SPT tidak 

disampaikan sesuai batas waktu akan mendapat Surat Teguran. Pasal 

3 ayat 7 UU KUP dinyatakan bahwa, SPT dianggap tidak 

disampaikan apabila: 

1. Tidak ditandatangani; 

2. Tidak dilampiri keterangan/dokumen sesuai Peraturan Menkeu; 

3. SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun sesudah 

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, 

dan WP telah ditegur secara tertulis; atau 

4. SPT disampaikan setelah pemeriksaan/diterbitkan SKP 

3.2.5. Pembetulan SPT 

Apabila wajib pajak keliru dalam pengisian SPT, wajib pajak 

dapat melakukan pembetulan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 

belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan, yaitu pada saat Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak. 

Khusus SPT Tahunan Pembetulan harus disampaikan secara 

langsung ke KPP Wajib Pajak terdaftar atau dikirim melalui 

pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir ke KPP tempat Wajib Pajak 

terdaftar. 

Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) 

tahun sebelum penetapan daluwarsa yaitu, Jangka waktu 5 (lima) 

tahun setelah saat terutangnya pajak (lima tahun). Pembetulan SPT 

Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan 

jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran 

pajak menjadi kurang  bayar. Atas kekurangan pembayaran pajak 

sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. 
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Jika belum dilakukan penyidikan, pemeriksaan telah 

dilakukan dan Wajib Pajak telah mengakui dan melunasi pajak 

terutang beserta denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari 

jumlah pajak yang kurang dibayar, maka tidak akan dilakukan 

penyidikan. Apabila sudah dilakukan penyidikan dan mulainya 

penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan 

untuk mengungkapkan sudah tertutup bagi Wajib Pajak. 

Surat ketetapan pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang 

meliputi SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP 

Nihil, atau SKP Lebih Bayar. Melakukan pemeriksaan tetapi belum 

menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang 

telah maupun yang belum membetulkan SPT masih diberikan 

kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT 

yang telah disampaikan, dapat berupa SPT Tahunan atau SPT Masa 

untuk tahun atau masa yang diperiksa. 

Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan 

dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi 

oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri 

disampaikan. 

3.2.6. Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT 

SPT dilaporkan dengan menggunakan formulir tertentu, 

tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis 

laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu 

pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada 

waktunya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda: 

1. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi, 

2. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena 

Pajak (Badan), 

3. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN, 

4. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya. 
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Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak 

dilakukan terhadap: 

1. Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) yang meninggal dunia; 

2. WP OP yang sudah tidak melakukan usaha/pekerjaan bebas; 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara 

asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 

4. Bentuk Usaha Tetap tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

5. WP badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi 

belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

7. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; atau 

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara 

lain : kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi 

terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer 

administrasi penerimaan negara atau perpajakan. 

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan 

dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai 

sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan 

sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. 

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena 

kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan 

tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, 

didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan 

paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 
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3.3. Surat Pemberitahuan Elektroonik (e-SPT) 

3.3.1. Pengertian e-SPT 

e-SPT adalah kependekan dari elektronik surat 

pemberitahuan. e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk digunakan oleh Wajib Pajak 

(WP) dalam melaporkan SPT atau Surat Pemberitahuan (agar lebih 

mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas).  

e-SPT merupakan SPT dalam bentuk dokumen elektronik 

dan merupakan bentuk inovasi dari institusi Direktorat Jenderal 

Pajak. Karena selama puluhan tahun pengelolaan penerimaan negara 

dari sektor pajak dilaporkan oleh WP secara manual (menggunakan 

banyak kertas) sedangkan e-SPT hanya induk SPT. 

Ketentuan mengenai penggunaan aplikasi e-SPT dalam 

pelaporan pajak dimulai seiring terbentuknya kantor-kantor pajak 

modern (diantaranya Kantor Wajib Pajak Besar/LTO-Large Tax 

Office dan Kantor Pelayanan Pajak Madya/MTO-Medium Tax 

Office). Semua WP yang terdaftar di kantor-kantor pajak tersebut 

diwajibkan melaporkan semua SPT-nya (SPT Masa & Tahunan) 

dalam bentuk e-SPT. 

3.3.2. Jenis e-SPT 

Berikut jenis-jenis e-SPT: 

1. e-SPT Tahunan Badan 1771 (ada untuk Rupiah dan Dollar), 

2. e-SPT Tahunan Orang Pribadi, 

3. e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2, 

4. e-SPT PPh Pasal 15, 

5. e-SPT PPh Pasal 22, 

6. e-SPT PPh Pasal 23, 

7. e-SPT PPN 1111 DM, dan e-SPT PPN 1107. 

e-SPT yang wajib digunakan baru untuk PPN dan PPh Pasal 

21,  mungkin nanti akan terus ada peraturan baru untuk penggunaan 

aplikasi e-SPT lainnya. 
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3.3.3. Pengisian dan Penyampaian e-SPT 

 

 
Gambar 3.1.  Tampilan Isi SPT 

 

Jika pada saat membuat SPT WP tidak ingin langsung 

mengirimkannya, kirim SPT bisa dilakukan di menu pada Gambar 

3.1 Tampilan Kirim SPT. Di menu ini disediakan shortcut untuk 

Lihat SPT, Ubah SPT , Hapus SPT, Kirim SPT. 
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Gambar 3.2. Tampilan Kirim SPT 

 
Gambar 3.3. Tampilan Dashboard 

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian e-SPT: 

1. Pengisian SPT fleksibel, jadi SPT tidak harus diisi secara 

berurutan berdasarkan urutan lampirannya, 

2. SPT 1770 SS dengan status Lebih bayar tidak dapat lagi 

dilaporkan lewat e-Filing, 

3. Penambahan kolom NTPN dan tanggal pelunasannya pada SPT 

1770 SS, 
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4. Pada SPT 1770 S dan 1770 SS dengan status kurang bayar, 

NTPN dapat dimasukkan lebih dari satu. Untuk tanggal 

pelunasan silahkan pilih salah satu dari tanggal NTPN yang 

dimasukkan, 

5. Pembuatan SPT dengan status pembetulan tidak akan 

mengambil data SPT sebelumnya, maka harus mengisi ulang 

mulai dari status perkawinan, 

6. Menu Dashboard hanya menampilkan daftar SPT yang sudah 

berhasil dikirim sebelumnya, 

7. Menu Kirim hanya menampilkan daftar SPT yang sudah dibuat 

tapi belum dikirim. 

3.3.4. Pembetulan e-SPT 

Pengisian Pembetulan SPT Tahunan Secara Online caranya 

sama dengan pengisian SPT Tahunan manual dengan status Normal. 

Pembetulan SPT sebenarnya tidak ada perubahan antara  manual 

ataupun elektoik perbedannya hanya terdapat pada caranya saja, 

yaitu tertulis dan secara elektronik. Berikut merupakan cara 

pembetulan dengan aplikasi e-filing: 

1. log in ke DJP Online melalui https://djponline.pajak.go.id/ 

account/login. Setelah itu akan dibawa ke dashboard e-Filing 

DJP Online seperti pada tampilan berikut. 

 
Gambar  3.4. Daftar Pembetulan e-SPT 

https://djponline.pajak.go.id/
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Seperti yang terlihat pada gambar di atas, sudah 

dilakukan Pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi Secara 

Online untuk tahun pajak 2014. 

2. Apabila melakukan Pembetulan klik buat SPT sehingga muncul 

tampilan isi Formulir SPT seperti berikut. 

 
Gambar 3.5. Formulir  SPT 

 

Jawab pertanyaan yang muncul pada formulir SPT yang 

disediakan. Untuk contoh di atas adalah contoh pengisian 

jawaban untuk jenis formulir SPT 1770S. Klik tombol SPT 

1770S dengan formulir, maka muncul tampilan seperti beikut. 

 
Gambar 3.6. Formulir SPT 1770S 
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Isi SPT Tahunan untuk tahun pajak kapan yang ingin 

dilakukan pembetulan. Kemudian untuk Status SPT pilih 

"Pembetulan Ke-". Untuk pembetulan pertama silahkan isi 

angka 1, jika ini pembetulan SPT Tahunan ke-2 maka isi angka 

2 dan seterusnya. Setelah itu klik tombol "Langkah Berikutnya". 

 

3.4. e-Filing 

3.4.1. Pengertian e-Filing 

Pengertian e-filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 

internet pada website DJP (www.pajak.go.id)/ www.djponlinepajak. 

go.id atau ASP (Aplication Service Provider/Penyedia Jasa 

Aplikasi).  

3.4.2. Kelebihan dan Kekurangan e-Filing 

Adapun kelebihan atau keuntungan lapor SPT dengan e-filing: 

1. Cepat, aman, dan kapan saja (24 jam x 7 hari), 

2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, 

3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan 

sistem komputer, 

4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam 

bentuk wizard, 

5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi 

pengisian SPT, 

6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, 

7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta 

oleh KPP melalui Account Representative (AR), 

8. Aplikasi e-Filing OnlinePajak telah disahkan DJP dengan Surat 

Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015, kelebihannya adalah: 

a. E-Filing pajak online ini gratis untuk sekarang dan 

selamanya untuk jenis SPT, agar wajib pajak  tidak 

terbebani dan meningkatkan penerimaan pajak negara. 

http://www.djponlinepajak/
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b. Dilengkapi fitur impor data : jika menggunakan file CSV 

dari OnlinePajak atau dari software e-SPT dan 

mengimpornya ke OnlinePajak, tetap bisa melakukan e-

filing pajak online cukup satu klik, SPT akan disampaikan 

ke DJP secara online tanpa perlu antri di KPP. 

c. Akses multi-users tak terbatas : Satu akun perusahaan 

OnlinePajak dapat digunakan oleh banyak pengguna. 

OnlinePajak juga memungkinkan dapat membuat akun 

perusahaan tanpa ada batas maksimal. 

d. Tak perlu install atau update apapun : OnlinePajak adalah 

aplikasi efiling pajak online sehingga setiap ada perubahan 

peraturan pajak dan penambahan fitur, maka akan 

diperbarui secara otomatis. 

e. Data BPE / NTTE disimpan dalam basis data online (cloud) 

yang aman : Wajib Pajak tidak perlu khawatir bukti lapor 

pajak online hilang. BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) 

atau NTTE (Nomor Tanda Terima Elektronik) aman 

tersimpan. 

f. Layanan bantuan online : Bila menghadapi permasalahan 

dalam melakukan e-filing pajak, dapat bertanya di kolom 

chatroom dengan mengklik icon “?” yang berada bagian 

kanan bawah halaman. 

Adapun kekurangan lapor SPT dengan e-filing: 

1. Apabila tidak terdapat jaringan internet maka tidak dapat 

mengaksesnya, 

2. Pada e-filing, WP dipastikan harus selesai dalam waktu itu juga, 

maksudnya setiap WP yang memilih menggunakan e-filing 

maka pengisian harus selesai pada saat itu juga, sebab jika tidak 

diselesaikan maka WP akan mengulang kembali dari awal 

dalam melakukan pengisian formulir. 
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3.4.3. Tata Cara e-Filing 

Berikut merupakan alur tata cara e-filing melalui website 

Direktorat Jendral Pajak (DJP): 

 

 
Gambar 3.7. Tata Cara e-filing 

 

Penjelasan: 

1. Meminta e-FIN 

Hal pertama yang dilakukan adalah datang ke KPP 

Terdekat, dengan membawa : 

a. Unduhan formulir e-FIN yang  telah di isi melalui 

app.online-pajak.com/efin_login, 

b. Identitas Wajib Pajak (NPWP), 

c. Identitas Orang Pribadi/badan (KTP), 

d. Surat Kuasa (Bila dikuasakan), 

e. Bagi pengurus kantor cabang membawa Surat 

pengangkatan pimpinan kantor cabang (Badan). 
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e-FIN diberikan 1 hari setelah permohonan diterima 

lengkap oleh KPP terdekat. Daftarkan e-FIN di OnlinePajak 

(app.online-pajak.com) dan nikmati kemudahan e-Filing gratis 

SPT apapun tanpa batas, dari mana saja dan kapan saja. 

 
Gambar 3.8. Tampilan Login e-filing 
 

2. Registrasi 

 
Gambar 3.9. Tampilan Registrasi e -filing 
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Lakukan registrasi, apabila belum pernah mendaftarkan 

diri sebagai pengguna DJP Online. 

a. Tampilan dibawah ini merupakan tempat untuk 

mendaftarkan diri sebagai pengguna DJP Online Wajib 

Pajak yang akan menggunakan e-filing, billing system, ereg 

dan layanan lainnya harus mendaftarkan diri di menu ini. 

b. Pengguna aktif layanan e-filing, billing system, e-reg, tidak 

perlu melakukan pendaftaran di menu ini. 

c. Data untuk registrasi mengacu pendaftaran e-filing. 

3. Aktivasi 

Pada gambar 3.5 merupakan tampilan Proses aktivasi 

akun yang diterima melalui email. Klik tautan pada email atau 

silakan copy-paste tautan tersebut ke browser Anda. 

 
Gambar 3.10. Cara Aktivasi Akun 
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4. Login 

Wajib pajak yang sudah mempunyai akun e-Filing, e-

Registration, dan e-NOFA dapat login menggunakan salah satu 

username dan password akun yang dimiliki. Login dilakukan 

melalui website DJP yaitu https://djponline.pajak.go.id. 

Tampilan login seperti pada Gambar 3.2 Tampilan Login e-

filing. 

Jenis Layanan yang diberikan sesuai dengan jenis 

layanan yang sudah digunakan oleh WP sebelumnya. 

Penambahan jenis layanan dapat dilakukan, terdapat profil sub 

menu Perbaharui akun saya. 

 
Gambar 3.11. Pembaharuan Akun 

 

5. Buat SPT 

Siapkan dokumen pendukung seperti : bukti potong, 

daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan 

keluarga, bukti pembayaran zakat/sumbangan lain, dan lain-lain 

sebelum pengisian SPT. 

Putar Video Tutorial atau tayangkan slide Tutorial 

Pengisian SPT PPh 1770S dengan Wizard, 1770S Formulir atau 

1770SS, ini dapat membantu dalam pengisian SPT. 
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Gambar 3.12. Tampilan e-Filing Setelah Login 

 

6. Meminta Kode Verifikasi 

 

Gambar 3.13. Kode Verifikasi 
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3.5. Dropbox Vs e-Filing (Kovensional Vs Elektronik) 

Berikut merupakan perbandingan lapor SPT sistem manual dengan 

sistem elektronik: 

1. Sistem manual bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib 

Pajak Terdaftar lalu mengisi formulir SPT, mengambil nomor antrean 

pembayaran di KPP, setelah itu menyerahkan berkas kepada petugas di 

loket untuk diproses, dan selanjutnya mendapatkan bukti penyerahan 

SPT dan proses tadi antreannya panjang, sedangkan e-filing tidak perlu 

harus antre ke kantor pajak dan cepat. 

2. Pada sistem manual memerlukan banyak kertas dan sistem e-filing tidak 

perlu. 

3. E-Filing terdapat panduan dalam pengisian sedangkan manual tidak. 

4. E-Filing, jika ingin mengoreksi dan terjadi kesalah dapat melakukan 

pembetulan dengan mudah dan tidak perlu menghitung karena hitungan 

sudah otomatis, sedangkan manual harus mengganti kertas dan 

mengulang dari awal. 

5. Batas akhir lapor pajak online sama dengan lapor pajak manual. 

6. Denda untuk keterlambatan juga sama dengan denda keterlambatan 

lapor pajak manual. 

7. E-Filing itu cepat, aman, murah, ramah lingkungan dengan mengurangi 

penggunaan kertas, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

 

3.6. Pemahaman Dan Kendala Saat Melakukan e-filing pada KPU Povinsi 

Jawa Tengah 

Saat melakukan e-Filing harus memperhatikan hal-hal seperti yang 

telah di jelaskan sebelumnya. Kebingung yang terjadi dalam pengisian SPT 

yaitu menggunakan formulir yang mana 1770 S atau 1770SS. Karena lapor 

SPT Tahunan hanya dilakukan satu tahun sekali, maka banyak wajib pajak 

atau pegawai KPU Provinsi Jawa Tengah lupa dalam pengisiannya. 

Terdapat juga kebingung dalam harta apa saja yang dapat dimasukkan 

kedalam SPT. 
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Apabila suami istri memiliki NPWP yang terpisah maka dalam 

penyampian e-SPT statusnya dapat berupa PH atau MT. Pisah Harta (PH) 

adalah bila suami istri yang tidak bercerai akan tetapi melakukan perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan. Bila suami istri melakukan perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan, maka istri harus memiliki NPWP sendiri, 

dan penghitungan pajak terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan 

penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara 

proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.atau 

Manajemen Terpisah (MT) adalah bila suami istri yang tidak bercerai akan 

tetapi istri menghendaki / memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya secara terpisah. Suami istri yang memilih / menyilang MT 

kondisi dan persyaratannya sama dengan status PH yaitu istri harus 

mengajukan untuk memiliki NPWP sendiri, lalu penghitungan pajak 

terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami 

dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan 

perbandingan penghasilan neto mereka. 

Pengisian e-SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPU Provinsi Jawa 

Tengah tidak sedikit yang SPT-nya di isi dan di bantu oleh bendahara atau 

bagian keuangan di KPU Provinsi Jawa Tengah. SPT 1770 SS dengan status 

Lebih bayar tidak dapat lagi dilaporkan lewat e-Filing maka harus datang ke 

KPP Wajib Pajak Terdaftar. 

Wajib Pajak dalam penggunaan aplikasi e-SPT merasa ragu-ragu 

atau tidak mudahnya dalam menggunakan aplikasi e-SPT. Kendala yang 

ditemui pegawai  KPU Provinsi Jawa Tengah (Wajib Pajak) saat melakukan 

e-Filing sebagai berikut: 

1. Apabila tidak terdapat jaringan internet maka tidak dapat 

mengaksesnya, karena Wi-Fi digunakan para pegawai dan terkadang 

server DJP yang susah diakses. 

2. Pengisian dipastikan harus selesai dalam waktu itu juga, sebab jika 

tidak diselesaikan maka harus akan mengulang kembali dari awal dalam 

melakukan pengisian formulir. 
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3. Masih ada kebingungan dalam memasukkan harta dan memilih status 

pajak. 

4. Tidak paham petunjuk pengisian yang sudah disediakan di e-Filling, 

susah mengubah data pribadi, proses registrasi yang gagal, loading 

lama, dan tidak bisa melakukan pendaftaran lewat e-FIN. 

Sistem SPT Yang digunakan pada pegawai KPU Provinsi Jawa 

Tengah saat ini adalah elektronik sejak tahun pajak 2015. Penggunaan 

sistem e-SPT ini menurut sebagian lebih bagawai sudah baik dan efektif, 

karena mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melaporkan SPT-

nya dan tidak menggangu jam kerja para pegawai. Jadi sistem yang di 

terapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sudah baik. 

 

3.7. Penerapan Perubahan Pemakaian SPT Kovensional Menjadi e-SPT 

pada KPU Provinsi Jawa Tengah 

KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengisin SPT melalui 

aplikasi e-Filing sejak tahun pajak 2015. Mereka  mendapatkan kemudahan 

dan manfaat penerapan dari penggunaan aplikasi e-Filing seperti: 

1. Tidak mengganggu jam kerja (mempercepat pekerjaan), 

2. Dapat di lakukan di kantor maupun di rumah dan tidak  perlu datang ke 

KPP lalu mengantri lama, 

3. Murah karena uang transport aman, 

4. Dapat mengecek pajak tahun-tahun  lalu dengan mudah, 

5. Pegawai tidak perlu mnghitung pajaknya karena hitungannya sudah 

otomatis, 

6. Pegawai dalam menggunakan aplikasi e-SPT merasa ragu-ragu atau 

tidak mudahnya dalam menggunakan aplikasi e-SPT, 

7. Lebih merasa untuk ingin belajar dan memahami peraturan dan 

ketetapan terbaru, 

8. Tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas 

pelaporan karena sudah dalam bentuk elektronik. 


