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4. BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Permasalahan yang Dihadapi Karyawan KKP Heri Sutrisno Dalam 

Menggunakan Aplikasi Perpajakan Berbasis Elektronik 

 

  Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama melaksanakan 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan di KKP Heri Sutrisno dan wawancara dengan 

Ibu Sulastri yang merupakan wakil pimpinan di KKP Heri Sutrisno, diperoleh 

informasi seputar permasalahan yang dihadapi dalam bekerja dengan 

menggunakan aplikasi perpajakan, yaitu sebagai berikut: 

 

1. e-Faktur 

Dalam menggunakan aplikasi e-Faktur kesulitan yang dialami yaitu 

- Upload retur sulit dilakukan. 

- Salah dalam menginput nomor faktur. 

- Kesulitan dalam membuat faktur pengganti. 

- Tidak dapat melakukan upload data, padahal sambungan 

internet lancar. 

 

2. e-SPT 

Menurut pengalaman karyawan di KKP Heri Sutrisno, masalah yang 

terjadi dalam menggunakan aplikasi e-SPT antara lain: 
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- Tidak dapat memindahkan database SPT PPh Badan ke 

komputer yang berbeda. 

- Saat memasukkan data NPWP di e-SPT PPh Pasal 21 muncul 

keterangan ‘NPWP yang diinput tidak valid’. 

- Gagal melakukan impor file CSV di aplikasi e-SPT PPh 21. 

 

3. e-Billing 

Dalam menggunakan aplikasi e-Billing hambatan yang paling sering 

ditemui yaitu tidak berhasil login ke aplikasi e-billing. 

 

4.2. Penyebab Permasalahan yang Dihadapi Karyawan KKP Heri 

Sutrisno Dalam Menggunakan Aplikasi Perpajakan Berbasis 

Elektronik 

 

  Permasalahan yang dialami oleh karyawan di KKP Heri Sutrisno 

dalam bekerja menggunakan aplikasi perpajakan dapat dikelompokkan ke 

dalam dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah 

yang timbul dari faktor internal disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

karyawan mengenai cara penggunaan aplikasi tersebut, sementara faktor 

eksternal yang mempengaruhi misalnya disebabkan karena jaringan internet 

yang terbatas dan sistem aplikasi yang mengalami gangguan. 

  Apabila terjadi kegagalan dalam mengirim data ataupun terdapat 

kesalahan dalam pengisian data dengan menggunakan aplikasi perpajakan 

berbasis elektronik maka sistem akan menampilkan kode error yang mendasari 

kesalahan tersebut pada kolom keterangan. Kode error yang ditampilkan 
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bermacam-macam sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, sehingga 

penyebab dan solusinya pun juga berbeda untuk setiap kode. Oleh karena itu 

analisis penyebab dan solusi atas permasalahan dilakukan berdasarkan kode 

error dalam kolom keterangan yang sering ditemukan oleh karyawan KKP Heri 

Sutrisno dalam bekerja. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu penyebab dari 

permasalahan yang dialami karyawan KKP Heri Sutrisno dalam menggunakan 

aplikasi perpajakan berbasis elektronik. 

 

1. Permasalahan: Upload retur sulit dilakukan. 

Saat melakukan upload retur sering ditemukan kode error sebagai 

berikut: 

a. ETAXSERVICE-20011 : Saldo DPP lebih kecil dari nilai 

retur. 

Penyebab: Retur tidak dapat dilakukan apabila jumlah DPP 

yang dimasukkan lebih kecil dari harga barang yang diretur. 

b. ETAXSERVICE-20012 : Saldo PPN lebih kecil dari nilai 

retur. 

Penyebab: Saldo PPN lebih kecil dari jumlah PPN yang akan 

diretur.  

c. ETAXSERVICE-20013 : Saldo PPnBM lebih kecil dari nilai 

retur. 

Penyebab: Saldo PPnBM lebih kecil dari jumlah PPnBM yang 

akan diretur. 
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d. ETAXSERVICE-20015 : NPWP lawan transaksi tidak 

ditemukan. 

Penyebab: NPWP lawan transaksi belum terdaftar di DJP atau 

NPWP lawan transaksi bersifat NE (Non Efektif) dan bisa juga 

karena NPWP lawan transaksi sudah dicabut. 

e. ETAXSERVICE-20016 : Retur harus terdaftar di E-Tax 

Invoice DJP. 

Penyebab: Lawan transaksi belum melakukan upload retur PM 

(Pajak Masukan) atas faktur yang diterimanya. 

 

2. Permasalahan: Salah dalam menginput nomor faktur. 

Dalam membuat nomor faktur sering terjadi kesalahan dan disertai 

dengan muncul keterangan sebagai berikut: 

a. ETAX-20002 : Nomor faktur sudah terdaftar. 

Penyebab: Faktur pajak dibuat dengan menggunakan nomor 

faktur yang sudah pernah digunakan sebelumnya.  

b. ETAX-20007 : Nomor faktur tidak lengkap. 

Penyebab: Format Nomor Seri Faktur Pajak yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan format yang ditentukan. 

c. ETAX-30029 : Nomor faktur tidak benar. 

Penyebab: Nomor faktur yang dimasukkan tidak sesuai dengan 

tanggal faktur diterbitkan. 
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d. ETAXSERVICE-20020 : Nomor faktur pajak tidak valid. 

Penyebab: Nomor Seri Faktur Pajak yang diinput tidak sesuai 

dengan nomor yang diberikan oleh DJP. 

 

3. Permasalahan: Kesulitan dalam membuat faktur pengganti. 

a. ETAXSERVICE-20007 : Tanggal faktur pengganti tidak 

boleh kurang dari tanggal faktur pajak normal.  

Penyebab: Faktur pengganti menggunakan tanggal sebelum 

tanggal faktur pajak normal dibuat. 

b. ETAXSERVICE-20001 : Nomor faktur tidak ditemukan.  

Penyebab: Belum melakukan upload atas faktur pajak normal. 

 

4. Permasalahan: Tidak dapat melakukan upload data, padahal 

sambungan internet lancar. 

a. ETAX-40001 : Tidak dapat menghubungi E-Tax Invoice 

Server. 

Penyebab: Sertifikat Elektronik e-faktur sudah habis masa 

berlakunya (kadaluarsa atau expired). Selain itu masalah ini 

juga dapat timbul apabila terjadi pemblokiran koneksi untuk 

mengakses DJP Online. 
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b. ETAX-40002 : Error di service. 

Penyebab: Koneksi untuk mengakses website DJP Online 

diblokir atau waktu dan tanggal di komputer yang digunakan 

tidak sesuai dengan waktu dan tanggal saat ini. 

 

5. Permasalahan: Tidak dapat memindahkan database e-SPT PPh 

Badan ke komputer yang lain. 

Penyebab: Saat meng-install aplikasi e-SPT tidak melakukan setting 

UAC (User Account Control) sehingga database e-SPT tersimpan di 

dalam Virtual Store. 

 

6. Permasalahan: Saat memasukkan data NPWP di e-SPT PPh 21 

muncul keterangan ‘NPWP yang diinput tidak valid’. 

Penyebab: Pertama, belum melakukan update kode KPP terbaru, 

kode KPP dapat berubah karena terjadi pemekaran wilayah KPP 

yang dilakukan oleh DJP. Kedua, disebabkan karena NPWP yang 

dimasukkan tidak sesuai dengan aturan penomoran NPWP yang 

berlaku. 

 

7. Permasalahan: Gagal melakukan impor file CSV di e-SPT PPh 21. 

Penyebab: Kegagalan saat melakukan impor biasanya disebabkan 

karena data yang dimasukkan dalam Microsoft Excel tidak sesuai 

dengan format yang diminta oleh sistem. 
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8. Permasalahan: Tidak dapat login ke aplikasi e-billing. 

Penyebab: Data NPWP, password atau kode keamanan yang diinput 

salah. Jika kendala ini dialami pada saat batas tanggal terakhir 

pembayaran pajak maka dapat juga disebabkan karena server DJP 

Online sedang mengalami gangguan atau sedang sibuk karena 

banyak data yang masuk di saat bersamaan. 

 

4.3. Solusi Atas Permasalahan yang Dihadapi Karyawan KKP Heri 

Sutrisno Dalam Menggunakan Aplikasi Perpajakan Berbasis 

Elektronik 

 

  Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penyebab dan solusi 

untuk setiap permasalahan berbeda-berbeda sesuai dengan kode error yang 

dimunculkan sistem di kolom keterangan. Oleh karena itu, berikut ini akan 

dijelaskan solusi yang dapat penulis berikan dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi karyawan KKP Heri Sutrisno secara satu persatu sesuai dengan 

kode error yang telah ditampilkan di atas. 

 

a. ETAXSERVICE-20011 : Saldo DPP lebih kecil dari nilai retur. 

Solusi: Saat memasukkan data ke dalam aplikasi e-Faktur pastikan dahulu 

data yang sudah dimasukkan benar, termasuk jumlah angka yang diinput. 

Jumlah nilai DPP yang diretur harus lebih kecil dari nilai DPP penjualan 

atau pembelian yang telah diinput sebelumnya. 
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b. ETAXSERVICE-20012 : Saldo PPN lebih kecil dari nilai retur. 

Solusi: Saat memasukkan data harus dilakukan pengecekan ulang bahwa 

jumlah PPN yang diretur sudah lebih kecil dari jumlah saldo PPN atas 

penjualan atau pembelian yang telah diinput sebelumnya. 

c. ETAXSERVICE-20013 : Saldo PPnBM lebih kecil dari nilai retur. 

Solusi: Seperti halnya PPN, pastikan bahwa jumlah PPnBM yang diretur 

sudah lebih kecil dari jumlah saldo PPnBM atas penjualan atau pembelian 

yang telah diinput sebelumnya. 

d. ETAXSERVICE-20015 : NPWP lawan transaksi tidak ditemukan. 

Solusi: Jika menemui kode kesalahan seperti ini maka hal yang sebaiknya 

dilakukan yaitu melakukan konfirmasi kepada lawan transaksi (pembeli). 

Pastikan bahwa lawan transaksi (pembeli) memiliki NPWP yang sudah 

terdaftar di DJP. Apabila NPWP pembeli bersifat tidak aktif maka harus 

dilakukan pengaktifan kembali. 

e. ETAXSERVICE-20016 : Retur harus terdaftar di E-Tax Invoice DJP. 

Solusi: Pihak pembeli sebagai lawan transaksi harus melakukan upload 

retur pajak masukan terlebih dahulu. Jika ternyata lawan transaksi sudah 

melakukan upload maka mungkin terjadi kesalahan pada sistem sehingga 

perlu dilakukan upload kembali sampai statusnya approval sukses. Jika 

sudah berhasil, maka dapat dilakukan upload ulang retur atas pajak 

keluaran. Pastikan data retur pajak keluaran yang diinput sama dengan retur 

pajak masukan, yaitu meliputi nomor dan tanggal faktur, tanggal retur, nilai 

DPP, PPN dan PPnBM. 
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f. ETAX-20002 : Nomor faktur sudah terdaftar. 

Solusi: Menggunakan nomor faktur yang lain karena nomor faktur sudah 

pernah digunakan sebelumnya. Apabila sudah tidak mempunyai nomor 

faktur maka dapat mendaftarkan kembali pada DJP untuk mendapatkan 

nomor faktur. Kemudian input Nomor Seri Faktur Pajak yang baru dan 

lakukan perekaman faktur pajak kembali. Apabila masih belum bisa, periksa 

kolom nomor seri faktur pajak, apakah sudah menggunakan Nomor Seri 

Faktur Pajak yang baru atau belum. Jika nomor faktur yang ditampilkan 

masih yang lama maka harus dilakukan update dengan cara klik menu 

Referensi, pilih Referensi Nomor Faktur, kemudian hapus range faktur yang 

lama agar nomor seri faktur pajak yang baru dapat ter-update. 

g. ETAX-20007 : Nomor faktur tidak lengkap. 

Solusi: Melakukan pengecekan ulang pada menu Referensi NSFP (Nomor 

Seri Faktur Pajak) atas nomor faktur yang diinput tersebut, apakah terdapat 

perbedaan atau tidak. 

h. ETAX-30029 : Nomor faktur tidak benar 

Solusi: Pertama bandingkan dahulu antara nomor faktur dan tanggal faktur. 

Pastikan nomor faktur sudah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu faktur 

dengan nomor xxx-yy.xxxxxxxx hanya dapat digunakan untuk transaksi 

yang terjadi di tahun yy. Jadi jangan sampai menggunakan nomor faktur 

yang berlaku untuk tahun sebelumnya atau setelahnya. 
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i. ETAXSERVICE-20020 : Nomor faktur pajak tidak valid. 

Solusi: Bagi pihak penjual lakukan pengecekan pada menu Referensi NSFP 

dan pastikan nomor range faktur pajak yang diinput sudah sesuai dengan 

nomor faktur yang diberikan oleh DJP. Sedangkan bagi pihak pembeli yang 

harus dilakukan yaitu mengkonfirmasi kepada penjual atas validitas faktur 

pajak yang diterima. 

j. ETAXSERVICE-20007 : Tanggal faktur pengganti tidak boleh kurang 

dari tanggal faktur pajak normal.  

Solusi: Lakukan pengecekan kembali pada kolom tanggal faktur pajak 

pengganti. Tanggal yang diinput tidak boleh kurang dari faktur pajak normal 

atau minimal faktur pajak pengganti dibuat di tanggal yang sama dengan 

tanggal faktur pajak normal. 

k. ETAXSERVICE-20001 : Nomor faktur tidak ditemukan.  

Solusi: Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah faktur 

pajak normal sudah ter-upload. Sebaiknya dilakukan upload ulang hingga 

berstatus approval sukses. Apabila sudah berhasil namun faktur pajak 

pengganti tetap tidak bisa dibuat, maka langkah selanjutnya dapat 

menghubungi telepon Kring Pajak 1500200 atau menghubungi KPP tempat 

wajib pajak terdaftar, karena kesalahan tersebut bisa disebabkan karena 

sistem DJP yang mengganggap faktur pajak normal belum ada. 

l. ETAX-40001 : Tidak dapat menghubungi E-Tax Invoice Server. 

Solusi: Pastikan komputer yang digunakan terhubung dengan internet dan 

pengaturan  proxy aplikasi sudah benar. Pengecekan proxy dapat dilakukan 
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dengan cara klik menu Referensi > Setting Aplikasi. Apabila sudah 

terhubung dengan lancar, periksa masa berlaku Sertifikat Elektronik. Jika 

Sertifikat Elektronik tersebut sudah tidak dapat digunakan maka ajukan 

permohonan untuk perpanjangan sertifikat elektronik kepada KPP setempat 

dengan melampirkan persyaratan yang diminta. 

m. ETAX-40002 : Error di service. 

Solusi: Periksa aplikasi antivirus yang terpasang di komputer yang 

digunakan, pastikan koneksi untuk mengakses website DJP Online tidak 

diblokir. Kemudian pastikan juga pengaturan tanggal dan waktu pada 

komputer sesuai dengan kondisi saat ini. Pengecekan dapat dilihat pada 

menu Clock, Language and Region di Control Panel. 

n. Tidak dapat memindahkan database e-SPT PPh Badan ke komputer 

yang lain. 

Solusi:  

1. Pastikan setting UAC di komputer yang digunakan sudah berada 

pada pilihan never notify. Langkah untuk mengeceknya yaitu dengan 

klik menu Control Panel, pilih User Account and Family Safety, 

pilih User Account, pilih Change User Account Control Setting dan 

pilih never notify dengan mengarahkan garis pilihan ke bawah 

sendiri. 

2. Mencari database yang tersimpan di Virtual Store dengan langkah 

sebagai berikut: 

- Buka folder C: kemudian pilih Users. 
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- Buka folder user yang anda gunakan untuk meng-install e-SPT PPh 

Badan. 

- Buka folder AppData, pilih folder Local kemudian pilih Virtual 

Store. 

- Buka folder Program Files, pilih folder DJP dan pilih eSPT Tahunan 

PPh Badan atau espt 1771. 

- Buka folder database yang akan digunakan dan salin database 

tersebut ke komputer lain. 

- Apabila folder App Data tidak ditemukan (tersembunyi) maka klik 

menu View yang terletak di bagian atas sebelah kiri, lalu klik pilihan 

Hidden Items. 

- Langkah alternatif yaitu dengan mengetikkan 

C:\Users\"NAMAUSER"\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFil

es\DJP\Espt1771\database di kolom Address Bar kemudian tekan 

enter. 

 

o. Saat memasukkan data NPWP di e-SPT PPh 21 muncul keterangan 

‘NPWP yang diinput tidak valid’. 

Solusi: Lakukan update terlebih dahulu kode KPP terbaru dengan cara 

menambahkan kode KPP terbaru pada Menu Referensi. Pilih Menu 

Referensi pada aplikasi e-SPT PPh 21, pilih Kode, pilih Kode KPP, klik 

Baru, kemudian masukkan Kode KPP yang baru dan simpan. Dalam hal 

format penomoran NPWP tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka 
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hubungi wajib pajak yang memiliki NPWP tersebut untuk melakukan 

konfirmasi apakah NPWP tersebut asli atau tidak. Atau bisa juga dengan 

menghubungi pihak KPP untuk memastikan NPWP tersebut berstatus aktif 

atau tidak. 

 

p. Gagal melakukan impor file CSV di e-SPT PPh Pasal 21. 

Solusi: Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

impor file CSV, yaitu: 

- Pertama, gunakan contoh format penulisan yang telah disediakan 

oleh DJP. 

- Kedua, hindari input data dengan menggunakan scientific notation 

pada data yang bertipe teks (contoh: 1a+31). 

- Ketiga, hindari penggunaan karakter single apostrophe (‘) dan 

semicolon (;) dalam membuat file CSV karena sistem tidak dapat 

membaca tanda tersebut. 

- Keempat, untuk impor Referensi dapat dilakukan tanpa harus 

membuka aplikasi e-SPT, tetapi untuk impor Bukti Potong hanya 

dapat dilakukan setelah membuka data SPT terlebih dahulu. 

Lakukan pengecekan pada kolom masa pajak dan tahun pajak dalam 

file CSV, apakah sudah sesuai dengan SPT yang sedang dibuka. 

- Kelima, pastikan file CSV memiliki header pada baris pertama. 

- Keenam, sebelum menyimpan file CSV pastikan dahulu tidak 

terdapat penulisan menggunakan scientific notation. Apabila saat 
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menyimpan file muncul pertanyaan “Do you want to keep the 

workbook in this format?” maka klik Yes. Namun apabila saat akan 

menutup Microsft Excel muncul pertanyaan “Do you want to save 

the changes?” maka pilih No. 

- Setelah pengisian file CSV dapat dipastikan benar maka lakukan 

impor ulang. Agar lebih aman maka pastikan aplikasi antivirus yang 

terpasang di komputer sedang dalam keadaan non aktif dan restart 

ulang komputer terlebih dahulu 

. 

q. Tidak dapat login ke aplikasi e-billing. 

Solusi: Periksa kembali data yang diinput dalam website DJP Online. 

- Pastikan NPWP benar, bersifat aktif dan sudah didaftarkan 

sebelumnya untuk memperoleh akun DJP Online. 

- Pastikan password diinput dengan benar. Apabila lupa password 

lakukan langkah untuk membuat password baru dengan klik pilihan 

‘lupa password ?’. 

- Pastikan kode keamanan yang diinput sudah sesuai dengan gambar 

yang ditampilkan, apabila ingin mengganti dengan kode baru maka 

klik gambar tersebut.  

 Untuk menghindari gangguan karena sistem pusat yang error  maka 

pembayaran pajak harus dilakukan sebelum batas terakhir tanggal 

pembayaran pajak. Menghitung pajak dapat mulai dilakukan pada akhir 

bulan sehingga pajak yang terutang dapat dibayarkan lebih awal. Apabila 
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pembayaran pajak di lakukan pada tanggal jatuh tempo dan sistem DJP 

pusat mengalami error karena penuh maka yang dapat dilakukan yaitu: 

- Menggunakan aplikasi lain untuk membuat ID Billing. Aplikasi 

yang dapat digunakan yaitu e-Billing Online Pajak yang dikeluarkan 

oleh mitra resmi DJP dan disahkan dengan Surat Keputusan No. 

KEP-72/PJ/2016. 

 

4.4. Analisis SWOT Terhadap Program Aplikasi Perpajakan yang 

Digunakan Oleh Karyawan KKP Heri Sutrisno 

 

  Dalam melakukan penelitian untuk mengetahui kelemahan, 

kekuatan, kesempatan dan tantangan dari masing-masing program aplikasi 

perpajakan yang digunakan oleh karyawan KKP Heri Sutrisno maka penulis 

menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and 

Threat). 

  Analisis SWOT dilakukan dengan mencari faktor internal dan faktor 

eksternal yang bersifat mendukung dan yang tidak mendukung dari masing-

masing aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Masing-masing faktor bersifat 

saling mempengaruhi dalam berhasilnya suatu program aplikasi. Kekuatan 

dapat dimanfaatkan untuk mengambil peluang dan menghadapi tantangan yang 

ada, serta peluang dapat digunakan untuk menutupi kelemahan sehingga 

kelemahan tersebut jangan sampai menciptakan sebuah tantangan baru. Berikut 

ini akan dijelaskan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari 

masing-masing aplikasi perpajakan yang digunakan di KKP Heri Sutrisno. 
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Tabel 4.1. Analisis SWOT e-Faktur 

1 Kekuatan 

(Strength) 

a. Efisiensi waktu, karena e-faktur dapat diakses kapan 

saja sehingga mempermudah pekerjaan. 

b. SPT Masa PPN dapat langsung dibuat dengan e-

faktur sehingga tidak bekerja dua kali. 

c. Terdapat fasilitas tanda tangan elektronik sehingga 

mempermudah proses pelaporan SPT apabila 

pimpinan sedang berhalangan hadir. 

d. Pendaftaran NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) dapat 

dilakukan di website DJP, tidak perlu datang ke 

KPP. 

e. Hemat biaya, dengan e-faktur dapat mengurangi 

biaya cetak dan biaya kertas. 

f. Pembeli dapat terhindar dari faktur pajak palsu 

(tidak sah), karena e-faktur dilengkapi dengan kode 

pengaman yang dapat dicek kebenarannya. 

2 Kelemahan 

(Weakness) 

a. E-Faktur tidak dapat digunakan tanpa komputer dan 

sambungan internet, sedangkan belum semua 

wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet 

yang baik. 

b. Database hilang atau tidak bisa dibuka bisa terjadi 

sewaktu-waktu kemungkinan disebabkan karena 

virus. 

3 Kesempatan 

(Opportunity) 

a. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

mendukung pembaharuan dan penyempurnaan 

sistem aplikasi e-faktur. 

b. Pengembangan aplikasi yang memungkinkan 

menghubungan data akuntansi perusahaan 

sehingga pengisian e-faktur menjadi lebih mudah. 
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c. Memanfaatkan teknologi aplikasi di sistem android 

sehingga e-faktur dapat diakses hanya dengan 

menggunakan smartphone. 

d. Bekerjasama dengan perusahaan antivirus untuk 

memproteksi aplikasi e-faktur dan database-nya 

agar tidak mudah diserang virus. 

4 Tantangan 

(Threat) 

a. Kurangnya pemahaman pengguna (wajib pajak) 

dalam menggunakan aplikasi e-faktur sehingga 

sering terjadi kesalahan (human error). 

b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

DJP kepada masyarakat. 

c. Server utama (pusat) milik DJP dapat mengalami 

overload sewaktu-waktu.  

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Tabel 4.2. Analisis SWOT e-SPT 

1 Kekuatan 

(Strength) 

a. Kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang 

dapat diminimalkan karena terdapat sistem yang 

mengkoreksi sehingga data SPT yang disampaikan 

lengkap dan pembetulan dapat dihindari. 

b. Jika terjadi kesalahan menginput data tidak harus 

mengulangi dari awal lagi (mengganti kertas). 

c. Tidak perlu melampirkan dokumen pelengkap 

(bukti potong) kecuali diminta oleh pihak KPP. 

d. Penyampaian SPT lebih aman dengan sistem file 

CSV yang hanya dapat dibaca oleh pihak KPP. 

e. Pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat karena e-

SPT dapat diakses kapan saja selama tersedia 

komputer dan jaringan internet. 
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2 Kelemahan 

(Weakness) 

a. Wajib Pajak masih harus melaporkan SPT Induk 

dalam bentuk cetakan kertas (hardcopy) ke KPP. 

b. E-SPT tidak dapat diakses tanpa sambungan 

internet, sedangkan belum semua wilayah di 

Indonesia memiliki jaringan internet yang baik. 

c. Database hilang atau tidak bisa dibuka bisa terjadi 

sewaktu-waktu kemungkinan disebabkan karena 

virus. 

3 Kesempatan 

(Opportunity) 

a. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

mendukung pembaharuan dan penyempurnaan 

sistem aplikasi e-SPT. 

b. Mengembangkan aplikasi e-SPT agar wajib pajak 

tidak perlu melaporkan SPT secara manual ke KPP. 

c. Peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaporan 

pajak menggunakan aplikasi e-SPT dapat membuat 

semua wajib pajak menggunakan aplikasi ini. 

d. Mengembangkan aplikasi e-SPT agar dapat diakses 

tanpa sambungan internet (offline) sehingga dapat 

digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia 

dimanapun berada. 

e. Bekerjasama dengan perusahaan antivirus untuk 

memproteksi aplikasi e-SPT dan database-nya agar 

tidak mudah diserang virus. 

4 Tantangan 

(Threat) 

a. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat 

menggunakan aplikasi e-SPT. 

b. Serangan peretas atau hacker yang bertujuan untuk 

mengambil atau mengubah data suatu perusahaan. 

Sumber: Data Diolah, 2017 
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Tabel 4.3. Analisis SWOT e-billing 

1 Kekuatan 

(Strength) 

a. Kesalahan pengisian data dapat diminimalkan 

karena terbantu oleh sistem sehingga data yang 

dilaporkan lebih akurat. 

b. Hemat kertas, karena tidak perlu mencetak lembar 

SSP (Surat Setoran Pajak) untuk membayar pajak. 

c. Lebih mempermudah pekerjaan karena e-billing 

dapat diakses dimana saja dan kapan saja baik 

menggunakan komputer maupun smartphone. 

d. Hemat waktu, karena wajib pajak tidak perlu 

mengantri di bank namun pembayaran dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui 

mobile banking dan mesin atm. 

2 Kelemahan 

(Weakness) 

a. Tidak dapat membuat backup data. 

b. Aplikasi e-billing sangat tergantung pada jaringan 

internet, sehingga apabila sambungan terputus atau 

listrik padam maka pembayaran pajak tidak dapat 

dilakukan. 

c. Keamanan data kurang terjamin karena aplikasi 

mudah terserang virus sehingga data dapat hilang. 

3 Kesempatan 

(Opportunity) 

a. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

mendukung pembaharuan dan penyempurnaan 

sistem aplikasi e-billing. 

b. Membuat aplikasi yang mencakup seluruh kegiatan 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dapat 

dikerjakan dalam satu aplikasi yang sama. 

c. Mengembangkan aplikasi yang dapat diakses tanpa 

sambungan internet (offline) sehingga semakin 

mempermudah wajib pajak. 
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d. Bekerjasama dengan perusahaan antivirus untuk 

memproteksi aplikasi e-billing dan database-nya 

agar tidak mudah diserang virus. 

4 Tantangan 

(Threat) 

a. Kurangnya pemahaman pengguna (wajib pajak) 

tentang cara menggunakan e-billing dengan benar 

sehingga sering terjadi kesalahan (human error). 

b. Server utama (pusat) milik DJP dapat mengalami 

overload sewaktu-waktu sehingga menimbulkan 

gangguan (error). 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


