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5. BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Aplikasi perpajakan berbasis elektronik yang telah dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak terdapat berbagai jenis dan bermanfaat bagi wajib 

pajak untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penulis 

melakukan penelitian terhadap penggunaan aplikasi e-faktur, e-SPT dan e-

billing oleh karyawan KKP Heri Sutrisno dalam bekerja. Berdasarkan 

penelitian tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi karyawan KKP Heri Sutrisno 

dalam menggunakan aplikasi perpajakan berbasis elektronik, permasalahan 

yang paling sering terjadi pada masing-masing aplikasi antara lain:  

a. Upload retur sulit dilakukan pada aplikasi e-faktur. 

b. Gagal melakukan impor file CSV pada aplikasi e-SPT, dan  

c. Tidak dapat login ke aplikasi e-billing. 

 

2. Penyebab permasalahan yang dihadapi karyawan KKP Heri Sutrisno 

tersebut dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Dari faktor internal misalnya ketika sistem menampilkan kode error 

ETAXSERVICE-20011 yang berarti saldo DPP lebih kecil dari nilai retur, 

dikarenakan karyawan salah memasukkan jumlah DPP penjualan atau nilai 



49 

 

retur. Sedangkan dari faktor eksternal misalnya muncul kode error ETAX-

40002 yang disebabkan karena koneksi internet diblokir.  

 

3. Solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut disesuaikan dengan 

kode error yang ditampilkan oleh sistem. Contohnya untuk kode error 

ETAX-40002 maka harus dilakukan pengecekan pada aplikasi antivirus 

atau browser yang digunakan untuk memastikan bahwa website DJP tidak 

diblokir. Selain itu dalam menyelesaikan permasalahan seperti NPWP 

lawan transaksi bersifat NE maka karyawan KKP Heri Sutrisno dapat 

meminta bantuan KPP setempat atau dengan menghubungi Kring Pajak. 

 

4. Salah satu kekuatan dari aplikasi-aplikasi perpajakan tersebut adalah 

menghemat waktu, biaya dan tenaga bagi penggunanya yaitu wajib pajak, 

petugas pajak dan konsultan pajak. Namun ada kelemahan yang masih harus 

diperbaiki yaitu aplikasi tersebut sangat tergantung pada jaringan internet 

dan belum semua penduduk di wilayah Indonesia terfasilitasi jaringan 

internet yang baik. Di sisi lain ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan 

yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih mendukung 

pembaharuan dan penyempurnaan sistem aplikasi, namun terdapat 

tantangan yang harus dihadapi yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak 

tentang cara menggunakan aplikasi tersebut  dengan benar sehingga sering 

terjadi kesalahan (human error). 
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5.2. Saran 

Mengeluarkan aplikasi perpajakan berbasis elektronik merupakan langkah 

yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengikuti perkembangan 

zaman. Aplikasi tersebut membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi para 

wajib pajak dan petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

wajib pajak yang belum dapat menggunakan aplikasi perpajakan tersebut 

dengan baik dan benar. Oleh karena itu penulis menyumbangkan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi KKP Heri Sutrisno 

- Pembayaran dan pelaporan pajak sebaiknya dilakukan jauh hari 

sebelum batas akhir tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari server DJP pusat yang sibuk 

sehingga dapat menimbulkan gangguan dan berakibat terlambat 

membayar atau melaporkan pajak. 

- Bekerja sama atau meminta kepada klien untuk mengirimkan data 

perusahaannya setiap minggu sekali. Hal ini dimaksudkan agar data 

dapat segera diinput dalam aplikasi sehingga pekerjaan tidak 

menumpuk dan apabila terjadi masalah masih memiliki waktu 

menyelesaikannya. 

- Mencari informasi baik dari buku maupun internet mengenai cara 

menggunakan aplikasi perpajakan dengan benar dan mencatat cara 

pemecahan masalah yang telah berhasil dilakukan untuk 

mengantisipasi apabila masalah terjadi kembali. 
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- Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara 

menggunakan aplikasi perpajakan dengan baik dan benar. 

 

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

- Melengkapi setiap aplikasi perpajakan berbasis elektronik dengan 

modul tata cara penggunaan yang mudah dipahami oleh wajib pajak. 

Selain itu dapat juga dibuat video tutorial yang dapat diunduh oleh 

para wajib pajak. 

- Memberikan pelatihan kepada wajib pajak mengenai cara 

menggunakan aplikasi perpajakan dengan baik dan benar sehingga 

permasalahan yang disebabkan karena human error dapat 

diminimalkan. 

- Menjalin kerja sama dengan perusahaan lain seperti penyedia 

antivirus atau programmer yang dapat membuat program yang 

memungkinkan pelaporan SPT cukup dilakukan sekali saja tanpa 

harus datang ke KPP membawa formulir SPT. 

- Memperkuat sistem server pusat agar tidak mudah error ketika 

diakses oleh banyak orang secara bersamaan. 

- Membuat aplikasi perpajakan berbasis android yang dapat diakses 

hanya dengan menggunakan smartphone sehingga semakin 

memudahkan wajib pajak. 
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3. Bagi Wajib Pajak Pengguna Aplikasi Perpajakan 

 Bagi para wajib pajak baru atau yang baru menggunakan aplikasi 

perpajakan berbasis elektronik sebaiknya membaca petunjuk teknis yang 

telah disediakan oleh DJP terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi 

perpajakan. Apabila terjadi masalah saat menggunakan aplikasi tersebut 

jangan langsung panik, tapi sebaiknya berusaha mencari solusi melalui 

internet atau dengan menghubungi Kring Pajak 1500200. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil topik atau tema 

penelitian mengenai evaluasi terhadap aplikasi perpajakan lainnya yang 

lebih baru dikeluarkan oleh DJP atau evaluasi terhadap penggunaan aplikasi 

perpajakan yang sudah dapat diakses di smartphone berbasis android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


