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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kasus yang saat ini terjadi di PT. DL Konsultan terkait e-billing adalah 

kegagalan pada saat pembuatan id Billing, permasalahan login kedalam 

sistem, SPT tidak terkirim dan Transaksi via internet banking tidak dapat 

dilakukan. 

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

adalah melakukan reset password yaitu memasukkan NPWP dan e-fin, lalu 

melakukan perubahan email dan mereset password dengan memasukkan 

NPWP dan e-fin. Untuk permasalahan kegagalan sistem ketika CV. Indo 

Karya Konsultan ingin mencoba masuk kesitus pada siang hari, CV. Indo 

Karya Konsultan melakukan login pada malam hari setelah jam 12 malam 

hingga pukul 3 pagi.  

3. Kekuatan e-billing dibandingkan dengan sistem manual menurut 

pengalaman PT. DL Konsultan adalah lebih mudah melakukan 

pembayaran, lebih cepat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak, 

dan lebih akurat dalam entry data. Sedangkan kelemahan e-billing 

dibandingkan dengan sistem manual menurut pengalaman PT. DL 

Konsultan adalah software masih mudah dan sering di hack  atau dibajak 
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oleh oknum tidak penting, 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, jika 

software masternya terkena virus maka seluruh datanya akan hilang dan 

sulit untuk mencari history back up-nya, ini masih juga terdapat bug, dan 

masih mudah dilumpuhkan dan keamanan sistem ini belum 

terjamin  untuk sepenuhnya. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada DJP untuk perbaikan sistem e-billing 

ini adalah sebagai berikut : 

1. DJP sebaiknya dapat meningkatkan kualitas website dan sistem e-billing 

sehingga mampu meminimalisir masalah yang terjadi ketika terjadi 

transaksi maupun entry data oleh wajib pajak. 

2. DJP juga sebaiknya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kantor 

konsultan pajak secara langsung, sehingga kantor konsultan pajak juga 

dapat bertanya langsung ke DJP jika terjadi error dan cara penanganan 

yang benar. 

 

 

 

 

 


