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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1 Kasus yang terjadi di CV. Indo Karya Konsultan terkait e-billing 

Penggunaan e-billing pajak per 1 Januari 2016 diharapkan dapat 

tmembantu wajib pajak agar taat melaporkan pajak dan membayar pajak serta 

juga membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mempermudah 

pemeriksaan. Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah banyak masalah 

yang teridentifikasi dan mengganggu fungsi serta tujuan dari e-billing ini. CV. 

Indo Karya Konsultan, Semarang telah menggunakan e-billing sejak tahun 2016. 

CV. Indo Karya Konsultan, Semarang sebagai salah satu kantor konsultan pajak 

yang memiliki ratusan klien merupakan salah satu pihak yang merasakan adanya 

permasalahan dengan sistem e-billing sebagai system baru yang dianggap sangat 

mengganggu kelancaran dari pekerjaan CV. Indo Karya Konsultan. 

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan dari CV. Indo Karya 

Konsultan dapat dipetakan sebagai berikut : 

1. Kegagalan pada saat pembuatan id Billing. 

Permasalahan ini timbul ketika CV. Indo Karya Konsultan 

memasukkan nomor NPWP klien, namun ketika proses register dilakukan 

terjadi kegagalan. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan antara e-

billing pajak generasi 1 dan generasi 2 yang diluncurkan pada tanggal 1 

Januari 2016. E-billing pajak generasi 1 tidak mampu membuat kode 

billing pajak untuk NPWP 00.000.000.0-xxx. Hal ini sering kali juga 
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terlihat pada kode error SO005 yang menyatakan email sudah digunakan 

yang berlanjut ke kode error SO005 yang dimana terjadi kegagalan 

autentikasi. Rata-rata frekuensi terjadinya hal ini adalah 5 dari 10 transaksi 

yang dilakukan oleh CV. Indo Karya Konsultan mengalami hal tersebut 

sehingga selalu harus diulang. 

Pembuatan id billing baru untuk pengguna e-billing generasi 1 juga 

bermasalah karena NPWP sudah terdaftar. Untuk wajib pajak yang baru 

akan didaftarkan, link aktivasi yang dikirimke melalui email oleh CV. Indo 

Karya Konsultan sering kali tidak berfungsi dengan baik. Selain itu 

pemrosesan aktivasi e-fin juga terlambat di beberapa KPP. 

Percobaan membuat kode billing pajak yang dilakukan dengan sms 

juga mengalami kegagalan karena faktor teknis yaitu operator yang dapat 

digunakan untuk pembuatan kode billing pajak hanya operator Telkomsel 

saja, sedangkan operator lain belum bisa. 

2. Permasalahan login kedalam sistem 

Terjadinya kegagalan system ketika karyawan CV. Indo Karya 

Konsultan ingin mencoba masuk kesitus pada siang hari, yang keluar 

adalah tulisan Server not found 404 atau Error 405 dan Website e-biling 

down, under maintenance, error 500, error 502 dengan rata-rata frekuensi 

2 dari seluruh proses login e-billing semua klient CV. Indo Karya 

Konsultan. Hal ini menimbulkan kesulitan terutama pada saat waktu 

pelaporan yang sangat singkat namun CV. Indo Karya Konsultan dengan 
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ratusan klien harus dapat menyelesaikan pelaporan seluruh klien tanpa 

harus adanya keterlambatan. 

3. Transaksi via internet banking sering mengalami masalah 

Transaksi pembayaran pajak melalui internet banking dapat 

dikatakan sering mengalami masalah saat akan melakukan pembayaran 

yaitu dengan rata-rata frekuensi 4 dari semua transaksi pembayaran 

tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya time out karena 

terlalu lama menunggu server dari DJP.  Hal ini membuat CV. Indo Karya 

Konsultan harus melakukan pembayaran melalui ATM atau setoran 

langsung. Permasalahan lain yang timbul akibat hal ini adalah plafon 

ATM untuk bertransaksi dalam satu hari terbatas, sehingga kurang efektif 

untuk melakukan pembayaran dalam jumlah klien yang sangat banyak. 

 

4.2 Upaya CV. Indo Karya Konsultan Untuk Mengatasi Kasus terkait e-

billing 

Permasalahan yang terjadi dalam penggunaan e-billing oleh CV. Indo Karya 

Konsultan sebagian dapat teratasi oleh CV. Indo Karya Konsultan sendiri dan 

sebagian lainnya diselesaikan oleh KPP. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap karyawan  CV. Indo Karya Konsultan dari mulai 

yang menangani sistem e-billing sampi karyawan yang melakuakan pembayaran 

baik melalui ATM maupun setoran secara langsung, upaya untuk mengatasi 

permasalahan dari CV. Indo Karya Konsultan adalah sebagai berikut : 
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1. Kegagalan pada saat pembuatan id Billing. 

Permasalahan kegagalan proses register yang dialami oleh CV. 

Indo Karya Konsultan memiliki beberapa solusi utuk penyelesaian. Untuk 

kegagalan registrasi akibat adanya dua e-billing yaitu generasi 1 dan 

generasi 2, maka alternative solusinya adalah melakukan reset password 

yaitu memasukkan NPWP dan e-fin, lalu melakukan perubahan email dan 

mereset password dengan memasukkan NPWP dan e-fin. 

Jika permasalahan yang terjadi adalah email aktivasi tidak masuk 

kedalam email CV. Indo Karya Konsultan termasuk dalam spam, maka 

solusinya adalah menghubungi call center e-billing untuk penggantian 

alamat email dan pengiriman ulang link aktivasi alam jangka waktu tiga 

hari sejak pendaftaran. Namun jika setelah melewati tiga hari masih belum 

menerima email aktivasi, maka registrasi ulang dapat dilakukan. Hal ini 

dikarenakan link aktivasi hanya dapat digunakan untuk melakukan aktivasi 

dalam jangka waktu tiga hari (3 x 24 jam) sejak pendaftaran. Untuk 

percobaan membuat kode billing pajak yang dilakukan dengan sms 

solusinya adalah mengganti provider. 

2. Permasalahan login kedalam sistem 

Untuk permasalahan kegagalan sistem ketika CV. Indo Karya 

Konsultan ingin mencoba masuk kesitus pada siang hari, yang keluar 

adalah tulisan Server not found 404 atau Error 405 dan Website e-biling 

down, under maintenance, error 500, error 502. 
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Solusi yang dilakukan oleh CV. Indo Karya Konsultan adalah 

dengan cara melakukan login pada malam hari. Login dilakukan setelah 

jam 12 malam hingga pukul 3 pagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

traffic hours sehingga koneksi bisa lebih lancar. Permasalahan yang timbul 

berikutnya adalah langkah tersebut juga digunakan oleh banyak pihak 

lainnya sehingga kegagalan melakukan login di malam hari selalu timbul. 

Solusi dari kantor pajak sendiri adalah dengan cara membuka dua website 

untuk melayani pembayaran dan pelaporan pajak yaitu 

http://sse.pajak.go.id dan http://djponline.pajak.go.id. Hal ini diharapkan 

akan dapat mengatasi permasalahan login yang dialami oleh penggunanya. 

3. Transaksi via internet banking sering mengalami masalah 

CV. Indo Karya Konsultan melakukan pembayaran melalui ATM 

atau setoran langsung. CV. Indo Karya Konsultan menggunakan beberapa 

nomor rekening untuk melakukan transaksi lewat ATM karena adanya 

batasan transaksi yang dilakukan. 

 

4.3 Kekuatan Dan Kelemahan E-Billing Dibandingkan Dengan Sistem 

Manual Menurut Pengalaman CV. Indo Karya Konsultan 

Bagi Karyawan CV. Indo Karya Konsultan yang tidak terbiasa dengan 

aplikasinya, e-billing cenderung menyulitkan, Dalam hal ini system pelaporan 

pajak secara manual lebih terlihat mudah dan praktis, yaitu menggunakan mesin 

ketik  secara manual serta dapat dilaporkan langsung ke KPP. Namun kelemahan 

system pelaporan secara manual tersebut sangatlah menyita waktu dan biaya. 

http://sse.pajak.go.id/
http://djponline.pajak.go.id/
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Pertama harus minta SSP (Surat Setoran Pajak) dulu ke kantor pajak, lalu diisi 

manual satu-satu dan tidak boleh salah pengisiannya. Serta pembayaran ke bank 

masih membutuhkan biaya bensin dan biaya lain-lainnya. Dan ketika sampai di 

Bank pun harus antre yang terkadang lama dan panjang. Setelah pembayaranpun 

juga masih harus lapor ke kantor pajak lagi. Permasalahan lain yang tidak kalah 

penting adalah bahwa isian di dalam SSP itu banyak sekali. Ditambah lagi dengan 

referensi Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang banyak sekali. Sehingga 

bukan hanya lama, tapi sering terjadi kesalahan. Bahkan, 50,32% kesalahan data 

pembayaran pada sistem e-billing adalah akibat salah input oleh Teller 

(kemenkeu.go.id). 

Jika dulu menyetor pajak membutuhkan Surat Setoran Pajak, namun dengan 

adanya Billing System ini, Wajib Pajak tidak memerlukan waktu yang lama untuk 

menyetor pajak, cukup memerlukan device dan internet, Wajib Pajak dapat 

menyetor pajak dari mana saja. maka kekurangan sistem pelaporan manual yang 

konvensional ini kemudian diperbaiki dengan layanan pelaporan secara online 

menggunakan e-billing. Menurut CV. Indo Karya Konsultan,  kelebihan atau 

kekuatan menggunakan e-billing adalah: 

1. Lebih Mudah 

Karyawan CV. Indo Karya Konsultan  tidak perlu lagi mengantri di 

loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang Karyawan CV. Indo 

Karya Konsultan  telah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak 

melalui Internet Banking cukup dari meja kerja atau melalui mesin ATM, 

Karyawan CV. Indo Karya Konsultan  tidak perlu lagi membawa lembaran 

http://www.pajak.go.id/content/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak
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SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang dengan hanya cukup 

membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi 

pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai 

kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet Banking. 

2. Lebih Cepat 

Karyawan CV. Indo Karya Konsultan  dapat melakukan 

transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit,  Jika dapat 

memilih teller Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, maka 

sekarang tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data 

pembayaran pajaknya, karena Kode Billing yang ditunjukkan akan 

memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data 

yang telah diinput sebelumnya, Antrian di Bank atau Kantor Pos akan 

sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data 

pembayaran pajak. 

3. Lebih Akurat 

Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik 

dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan CV. Indo 

Karya Konsultan, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti Kode 

Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dihindari, Kesalahan entry 

data yang biasa terjadi di teller dapat terminimalisasi karena data yang 

akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri sesuai 

dengan transaksi CV. Indo Karya Konsultan.  
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Tetapi dengan adanya kekuatan pada penggunaan sistem e-billing ini 

tentunya juga terdapat kelemahan, dan kelemahan bagi CV. Indo Karya Konsultan 

itu sendiri adalah: 

1.  Software masih mudah dan sering di hack  atau dibajak oleh oknum tidak 

penting 

2.  Jika internet atau listik di sekitar sedang bermasalah, maka sistem  pun  

akan ikut bermasalah, karena sistem ini benar-benar tergantung oleh 

jaringan internet dan juga arus listrik. 

3.  Jika software masternya terkena virus maka seluruh datanya akan hilang 

dan sulit untuk mencari history back up-nya. 

4.  Sistem ini masih juga terdapat Bug, dan masih mudah dilumpuhkan dan 

keamanan sistem ini belum terjamin  untuk sepenuhnya. 

Oleh karena itu Karyawan CV. Indo Karya Konsultan juga masih melihat sisi 

baiknya menggunakan sistem pembayaran pajak secara manual yang bisa dibuat 

secara manual dan tepat waktu.  Dimana sejak dimulainya pemberlakuan e-billing 

Karyawan CV. Indo Karya Konsultan  haruslah menunggu hingga larut malam 

guna menghindari bentrok server yang overload sehingga untuk masuk ke 

http://sse.pajak.go.id saja sangatlah susah bahkan sering ditemukannya sistem 

error padahal klient CV. Indo Karya Konsultan tidaklah cuman satu klient 

melainkan banyak. Sehingga dengan solusi-solusi diatas semuanya bisa 

terselesaikan tanpa harus adanya tunggakan pembayaran pajak.   

 

 

http://sse.pajak.go.id/

