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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

Dari uraian tersebut, dijelaskan bahwa sistem pelaporan pajak 

menggunkan e-filing dan e-billing merupakan salah satu solusi yang tepat dalam 

menghadapi banyaknya masyarakat yang akan melakukan pelaporan pajak, sistem 

ini digunakan karena pada dasarnya pelaporan pajak yang mulanya masih bersifat 

manual dan hal tersebut memerlukan waktu, dokumen yang digunakan dalam 

pelaporan pajak banyak dan wajib pajak juga diwajibkan datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdekat guna melakukan pelaporan pajak. Akan 

tetapi, dengan adanya sistem e-filing dan e-billing ini dapat banyak membantu 

masyarakat dalam melakukan pelaporan perpajakan, yang akan saling 

menguntungkan antara wajib pajak dengan negara. Kenapa negara merasa 

diuntungkan? Karena pendapatan negara salah satunya terletak pada pelaporan 

pajak dari masyarakat Indonesia. Dan pada bab ini akan dibahas solusi tentang 

kendala-kendala yang terjadi selama menggunanakan sistem tersebut.  

3.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan tentang adanya sistem e-filing dan e-billing 

tersebut mengenai kendala-kendala yang terjadi pada saat mengakses sistem ini. 

Dan saran tersebut berupa solusi dari kendala Electronic Billing System (E-

Billing,yaitu : 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR KEMUDAHAN SISTEM E-FILING... IQBAL PANDU JAMALUDIN



54 
 

1. Kendala pertama yang terjadi pada saat mengakses sistem E-Billing adalah  

“gagal dalam registrasi” adapun solusi yang diberikan untuk wajib pajak 

adalah sebaiknya Wajib Pajak mengecek terlebih dahulu berkas yang 

dibutuhkan pada saat registrasi, apabila masih belu bisa maka hubungi call 

center e-billing di (021)52903801-08 untuk mendapatkan informasi lebih 

lanjut. 

2. Kemudian masalah yang kedua yaitu tentang “masalah regsitrasi dan 

aktivasi” dalam hal ini solusi yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu 

Wajib Pajak supaya mengubah data pendaftaran dengan melapor ke 

Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untuk permohonan penggantian email 

akun Surat Setoran Elektronik. 

3. Untuk kendala selanjutnya yaitu tentang mengubah alamat e-mail dan 

adapun solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah: 

a. Jika belum melakukan aktivasi, Wajib Pajak dapat menghubungi call 

center e-billing untuk penggantian langsung (jangka waktu 3 hari sejak 

pendaftaran). 

b. Jika sudah melakukan aktivasi, Wajib Pajak lapor ke KPP terdaftar untuk 

permohonan penggantian data e-mail di e-billing untuk diproses lebih 

lanjut oleh pihak KPP. 

4. Adapun kendala yang sering terjadi kepada setiap Wajib Pajak yaitu 

tentang “tidak berhasil untuk login” dan solusi yang diberikan kepada  

Wajib Pajak yaitu harus memastikan bahwa NPWP dan PIN sudah diisi 
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dengan benar. NPWP diisi 15 digit angka tanpa tanda baca, PIN sesuai 

dengan PIN terakhir yang dikirimkan ke alamat e-mail. 

 

Solusi dari kendala Electronic Filing System (E-Filing) yaitu: 

1. Masalah yang pertama yaitu tentang “kode keamanan tidak sesuai” dan hal 

yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam kendala seperti ini sebaiknya 

Wajib Pajak klik kode keamanan baru dan masukkan kode keamanan yang 

baru. 

2. Website e-filing error, dalam masalah ini Wajib Pajak diharuskan untuk 

bersabar dan memastikan bahwa jaringan internet anda tersambung dengan 

stabil. Apabila jaringan sudah stabil, mungkin sistem dari Direktorat 

Jendral Pajak tersebut masih banyak Wajib Pajak lain yang mengakses dan 

harus menunggu beberapa saat. 

3. Kode Verifikasi Tidak Sesuai atau Salah sebaiknya Wajib Pajak harus 

memastikan kode server di DJP Online dan kode server yang ada di email 

harus sama. Kemudian ulangi mengirim kode verifikasi. 

4. Keterbatasan Kemampuan Wajib Pajak dalam Menggunakan Aplikasi 

untuk kendala yang seperti ini, sebaiknya Wajib Pajak tersebut langsung 

mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk meminta arahan 

langsung dari Pelaksana Pelayanan di KPP agar dapat melakukan 

pelaporan pajak dengan baik dan benar. 
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