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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1  Kesimpulan 

Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari 

penerimaan pajak. Di Indonesia sistem perpajakan yang berlaku adalah self 

assessment system, yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan 

untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan 

besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus 

dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak. SPT Tahunan merupakan sarana bagi 

Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya setiap 

tahun. Penyampaian SPT menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. Semakin tinggi persentase penyampaian SPT maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih rendah dengan 

bermacam-macam alasan. Tidak terkecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Oleh karena itu 

pemerintah terus mencari upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Pada tahun pajak 2013 dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan 

dan akses dalam penyampaian SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

inovasi yaitu untuk penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik 

dengan menggunakan aplikasi E-filing secara gratis setelah sebelumnya ada 

aplikasi serupa namun berbayar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan Wajib 

Pajak lebih mudah dalam melaporkan SPT Tahunan. Semenjak diluncurkan 

aplikasi  E-filing oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Surabaya Gubeng juga mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

dan perusahaan-perusahaan dengan tujuan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang lapor SPT Tahunan meningkat khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pegawai yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. 
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Terbukti dengan seiring berjalanannya waktu dan terus dilakukannya 

sosialisasi mengenai aplikasi E-filing oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Gubeng dan Direktorat Jenderal Pajak jumlah Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pegawai lapor SPT Tahunan meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 

tahun 2013-2016. Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng 

dalam meningkatan jumlah Wajib Pajak lapor SPT Tahunan , khususnya 

menggunakan aplikasi E-filing juga dapat dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai formulir 1770 S dan formulir 

1770 SS yang awalnya melakukan pelaporan secara manual berpindah melakukan 

pelaporan dengan menggunakan aplikasi E-filing. 

3.2 Saran 

 Sosialisasi mengenai pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi E-

filing terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng 

ataupun Kantor Pajak lain sehingga seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan 

memahaminya. Khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai, diharapkan 

dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai  lapor SPT 

Tahunan meningkat. Untuk sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pegawai, Kantor Pajak dapat melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangi 

perusahaan dan bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Selain itu sejak 

memasuki awal bulan Januari dipasang baliho, poster, dan sebagainya yang 

mengingatkan agar Wajib Pajak lapor SPT Tahunan secara tepat waktu. 

Diperlukan juga pemasangan baliho dan poster mengenai betapa mudah dan 

cepatnya lapor SPT Tahunan menggunakan aplikasi E-filing. Selain lewat poster 

dan baliho pengingat pelaporan SPT Tahunan dan mudahnya pelaporan SPT 

Tahunan menggunakan aplikasi E-filing dapat dilakukan lewat media sosial, hal 

tersebut mengingat pada era ini betapa cepatnya segala informasi tersebar melalui 

media sosial. 

 Meskipun dengan adanya aplikasi E-filing pelaporan SPT Tahunan bisa 

dilakukan Wajib Pajak dimana saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak 

Surabaya Gubeng namun diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng 

masih terus menyediakan fasilitas membantu pelaporan menggunakan aplikasi E-
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filing seperti yang selama ini sudah dijalankan untuk membantu Wajib Pajak baru 

atau orang tua yang kurang paham mengenai pelaporan mengunakan aplikasi E-

filing. Sehingga diharapkan tidak ada orang yang merasa kesulitan dalam 

pelaporan SPT Tahunan dan jumlah Wajib Pajak patuh lapor SPT Tahunan 

meningkat dari tahun ke tahun dan pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia 

patuh serta tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.
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