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ANALISIS SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA  

 

NUK GHURROH SETYONINGRUM 

Politeknik Triguna Tasikmalaya 

 

Abstrak Membayar pajak merupakan kewajiban oleh setiap masyarakat, dan hak 

pemerintah untuk memungutnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenanganannya 

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan dan 

memberikan layanan online kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara 

pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun 

perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global. Hampir disetiap 

tahunnya Kantor Pelayanan Pajak selalu mengalami masalah dalam perekaman SPT 

yaitu terjadi penumpukan jumlah SPT masa maupun SPT tahunan yang belum terekam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai penerapan system informasi 

perpajakan, kendala dan kesulitan maupun proses mekanisme perekaman SPT dalam 

penerapan sistem informasi di KPP Pratama Tasikmalaya. Jenis penelitian yang 

digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data 

merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi-

referensi untuk Menganalisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman 

SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tasikmalaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Proses Perekaman SPT Masa dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak efisien dan sesuai prosedur, adanya fasilitas 

dropbox Proses Pelayanan untuk pelaporan dari petugas TPT dan ke Wajib Pajak 

menjadi lebih cepat serta efektif. 

 

Kata Kunci : Sistem, Informasi, Pajak.  

 

ANALYSIS OF TAXATION INFORMATION SYSTEM IN THE PRIMARY TAX 

SERVICE OFFICE OF TASIKMALAYA CITY  

 

An abstract paying tax is an obligation by each community, and the Government's 

right to be picked up. In carrying out duties and authorities of the Ministry of Finance, 

through the Directorate General of Taxation implementing and providing online 

services to the taxpayer community in the administration procedures and tax payments, 

both for individuals And companies by utilizing electronic technology, global Internet. 

In almost every year, the tax office is always experiencing problems in SPT recording, 

which is a buildup of the amount of time and annual SPT that has not been recorded. 

This research aims to determine and assess the application of taxation information, 

constraints and difficulties and the process of recording mechanism of SPT in 

implementing information systems in KPP Pratama Tasikmalaya. The type of research 

used by the authors is a descriptive study, conducted by collecting data relating to the 

problems faced. Data is the information obtained from the research or through 

references to analyze the application of the taxation information system for the 
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recording of SPT at the Tax Service Office (KPP) in Tasikmalaya. The results showed 

that the recording process of Masa SPT with the decision of the Director general of tax 

and regulation of the Director General of taxation and appropriate procedures, the 

existence of Dropbox facilities service process for reporting from TPT officers and to 

the compulsory Taxes become faster and more effective. 

 

Keywords: system, information, tax. 

 

 

Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai 

tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mengandung berbagai sasaran (1) pengalihan 

sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah; (2) pendistribusian beban 

pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan; dan (3) mendorong pertumbuhan 

ekonomi, stabilisasi harga, dan perluasan kesempatan kerja (Zain, 2005: 6). Ketika 

Indonesia merdeka, citra negatif perpajakan di masa kolonial masih melekat kuat 

dibenak masyarakat. Bahkan oleh sebagian masyarakat, kemerdekaan yang telah diraih 

dipersepsikan sebagai kebebasan dari eksploitasi, termasuk pajak (belasting) sehingga 

membuat pemerintah baru dilematis. Secara psikologis-politis pemerintah sangat 

kesulitan dalam menjelaskan peranan dan fungsi pajak bagi keberadaan negara dan 

terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Sementara pembangunan yang dimaksudkan untuk 

merealisasikan harapan itu membutuhkan dana yang berasal dari masyarakat yang tidak 

sedikit (Harahap: 2004:1). Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrument 

kebijakan perpajakan (tax policy) dan administrasi perpajakan (tax administration). 

Reformasi kebijakan perpajakan (tax policy reform) dimulai 1983 dengan 

diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 

menggantikan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Mansury (1996: 

21), apabila perkembangan dalam masyarakat telah demikian jauh, sedang undang-

undang perpajakan telah tidak dapat dipresentasikan sedemikian rupa menampung 

perkembangan tersebut, maka dalam keadaan demikian perlu dilakukan reformasi 

perpajakan lagi. Perubahan yang dilakukan pada 2000, dengan keluarnya peraturan UU 

No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); UU No.17 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 18 

Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; serta UU No. 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak. 

Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi secara global 

dan menuju penyempurnaan ketentuan perundang-undangan dengan lebih ditingkatkan 

kepastian hukum dan keadilan, dan diharapkan lebih meningkatkan kepatuhan dan 

kesadaran wajib pajak. Di Indonesia tax ratio masih tergolong rendah, sehingga 

teridentifikasi masih besar potensi-potensi pajak yang masih belum digali dan 

dioptimalkan. Rendahnya rasio pajak juga mengindikasikan tingginya potential loss, 

kebocoran, dan praktek-praktek yang tidak benar lain. Ini juga menunjukkan rumitnya 

persoalan pajak, terutama yang mengandalkan self-assessment system. Sementara 

sistem tersebut sangat tergantung dari tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 
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Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tentu terkait dengan citra dan persepsi 

masyarakat dalam memandang pajak. 

Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas, dimana pergerakan informasi dan 

komunikasi berjalan begitu cepat. Dinamika teknologi informatika yang begitu cepat 

dewasa ini mengakibatkan semakin jelasnya peranan teknologi sebagai alat bantu bagi 

manusia, khususnya untuk mempermudah tugas-tugas mengumpulkan, mengolah, 

menyimpan serta menyajikan kembali informasi-informasi yang dibutuhkan. Di negara 

maju kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor penting yang menentukan 

tingkat dan kualitas penerimaan pengelolaan pajak. Tentu ditentukan oleh kualitas 

sumberdaya serta dukungan sarana dan prasarana yang digunakan. Di Indonesia kualitas 

administrasi pajak masih tergolong rendah mutu dan kehandalan. Indikator sejauh ini 

prosedur pelaksanaan pelayanan (perpajakan) kepada masyarakat masih belum 

mengantisipasi kebutuhan pelayanan yang serba cepat, tepat, dan akurat. Menurut 

Harahap (2004: 54-55) bahwa dukungan teknologi (informasi) menjadikan administrasi 

pajak yang dikelola menjadi lebih efisien dan efektif. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan Stephen C. Gara Khondkar E. Karim dan Robert E. Pinsker yang berjudul 

“The Benefits of XML Implementation for Tax Filing and Compliance” menyatakan 

penggunaan teknologi akan mengurangi biaya dalam kepatuhan pajak. Dengan begitu 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain melakukan reformasi kebijakan 

perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat DJP), sejak 2001 telah 

menetapkan sasaran yang akan diwujudkan dalam jangka waktu 10 tahun yang 

dituangkan dalam cetak biru (blue print) DJP. DJP mendirikan kantor pajak WP Besar 

(large taxpayer office-LTO), yang merupakan cikal bakal kantor pajak yang memiliki 

administrasi perpajakan modern. Kantor pajak WP besar mengimplementasikan suatu 

local area network (LAN) yang dilengkapi dengan sistem administrasi perpajakan 

terpadu (SAPT) berikut email account dan akses ke jaringan internet untuk komunikasi 

internal maupun eksternal. Teknologi yang berkembang secara pesat telah mengubah 

tatanan dan sistem manual menjadi sebuah sistem elektronik yang canggih dan serba 

cepat. Setiap perilaku tradisional dan konvesional telah berubah warna menjadi 

teknologi digital melalui sistem komputerisasi. Dunia perbankan yang memberikan 

sistem layanan on line telah mempercepat proses kerja menjadi lebih cepat dan efektif. 

Dalam rangka efisiensi dan mengefektifan sistem pembayaran pajak secara nasional 

mulai juni 2003, sistem MP3 diberlakukan. Kondisi ini memberikan kontribusi yang 

positif yang dapat menepis persepsi minor yang kadang-kadang muncul, seperti 

merembesnya uang pajak yang Alief Ramdan, Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ... 15 seharusnya masuk ke kas negara sebagai akibat 

praktik-praktik yang tidak sehat (KKN). Sistem yang baik diharapkan membawa 

dampak kontrol yang baik, sehingga keterlibatan perbankan dalam hal ini mendorong 

semua pihak menciptakan iklim yang positif dan mengeliminasi pikiranpikiran yang 

mnyimpang dar prosedur 

 

Landasan Teori 

Administrasi dilakukan oleh manusia, siapa mereka, apa motivasinya, untuk 

melaksanakan dan melanjutkan dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah, serikat 

pekerja, dan partai politik berlomba-lomba untuk mempunyai sifat loyalitas yang tinggi 

dan melayani sebagai pekerja atau sebagai pegawai pemerintahan. Berdasarkan Filsafat 
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administrasi, dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang 

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Dimock & Dimock (1978: 13) 

administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui 

pemerintah dan cara memperolehnya. Administrasi atas sumber daya manusia adalah 

suatu dasar atau pondasi dari administrasi pajak untuk menciptakan kebijakan sumber 

daya manusia yang konsisten dibutuhkan 3 dasar yang berbeda dari variabel-variabel 

yang adil, seperti dalam memahami pentingnya suatu hubungan yang dinamis di dalam 

suatu organisasi. Tiga dasar tersebut adalah (1) peraturan yang kompleks dan lengkap 

dan pelaksanaan tugas diberikan tahapan-tahapan; (2) kemampuan pribadi yang 

membutuhkan atau menginginkan untuk melaksanakan pekerjaan dan (3) kompensasi 

yang berbeda (Birds and Jantscher, 1992: 343-362). 

Suatu sistem perpajakan yang baik apabila administrasinya maupun pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, dilaksanakan dengan biaya yang sekecil 

mungkin. Biaya administrasi pajak seharusnya tidak lebih tinggi dalam perbandingan 

dengan peningkatan penerimaan. Efisiensi dalam perpajakan bukan hanya atas biaya 

yang dikeluarkan oleh badan pemungut pajak tetapi juga atas biaya yang dikeluarkan 

oleh pihak pembayar pajak. Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik mengadopsi 

prinsip ketepatan, kecepatan, keadilan, tegas dan lugas. Untuk mencapai prinsip-prinsip 

tersebut, penggunaan komputer merupakan alat yang paling tepat dalam menunjang 

pengembangan dan penyempurnaan administrasi pajak. Salah satu tujuan yang obyektif 

dari administrasi perpajakan adalah menciptakan sistem yang efisien dalam seleksi 

wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan, dengan terfokus kepada wajib pajak yang 

melakukan penghindaran pajak (Birds and Jantscher, 1992: 228).  

Hakikat misi dari instansi penyelenggaraan pemungutan pajak adalah tanggung 

jawab untuk menciptakan dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak atau kesadaran 

memenuhi kewajiban pajak merupakan kebutuhan yang nyata. Kegiatan pelaksanaan 

pemungutan pajak-pajak daerah itu sendiri dilaksanakan sesuai dengan mata rantai 

pemungutan pajak yaitu pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak. 

Menurut Pudyatmoko (2002: 57) dalam melaksanakan pemungutan pajak memiliki 

beberapa cara, yaitu (1) stelsel nyata (riil stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada 

obyek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun pajak; (2) stelsel fiktif (fictive stelsel) yaitu pengenaan pajak didasarkan 

pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu 

tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, dan (3) stelsel campuran merupakan 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif, dimana pada awal tahun besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pemungutan pajak juga perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan, kepastian, kemudahan, maupun 

efisiensi dalam pelaksanaan. Dalam hal ini Adam Smith mengemukakan the four 

maxims atau the four canons yang kemudian dikenal luas sebagai azas-azas pemungutan 

pajak, yaitu:  

1. Asas Equity, yang berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama 

harus dikenai pajak yang sama pula. The four maxims pertama ini kemudian 

menjadi inspirasi bagi asas keadilan dalam pemungutan pajak.  
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2. Asas Certainty atau azas kepastian. Azas ini menjamin setiap orang untuk tidak 

ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak karena segala 

sesuatunya sudah jelas. Maxim kedua ini selajutnya menjadi inspirasi bagi asas 

yuridis.  

3. Asas Convenience of Payment. Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu 

yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya 

maxim ketiga ini menjadi inspirasi bagi asas ekonomi.  

4. Asas Eficiency. Asas ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak, 

artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh 

lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Maxim keempat ini kemudian menjadi 

inspirasi bagi asas financial.  

Pentingnya sistem informasi manajemen terletak pada penyediaan yang serba cepat, 

jitu dan lengkap daripada informasi untuk keperluan manajemen. Dengan semakin 

berkembangnya keperluan dan hasil informasi pada setiap unit kerja dalam organisasi, 

maka setiap unit organisasi merupakan suatu subsistem informasi karena itu pada 

organisasi modern tidak perlu diadakan suatu unit pusat sistem informasi yang lengkap, 

yang perlu diadakan pengolahan data. Aplikasi-aplikasi pada akuntansi berbeda dengan 

sistem-sistem transaksi lainnya. Sistem-sistem akuntansi mengelola catatan-catatan dan 

memproses data yang mengontrol arus aset dan liabilitas perusahaan atau individu lain. 

Pada sistemsistem akuntansi keakuratan harus sampai sen-senan. Data tunai, penjualan 

dan kredit tidak boleh keliru. Untuk melindungi keakurasian data, sistem informasi 

komputer harus memberikan keyakinan sebaik mungkin bahwa data yang dimasukkan 

adalah benar dan sesudah dimasukkan ke komputer keakurasiannya tetap terpelihara. 

Sehingga dibutuhkan umpan balik untuk melunakkan dan mengurangi penyimpangan 

terhadap standar yang disebut umpan balik negatif. Sedangkan umpan balik positif 

menambahkan kekuatan arah gerak sistem. Jadi umpan balik positif menyebabkan 

sistem mengulangi atau memperbesar penyesuaian atau kegiatan. Hal ini juga yang 

berlaku di perpajakan.  

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dimana pendekatan kuantitatif yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan terhadap data yang berbentuk angka, baik angka yang 

merupakan representasi dari suatu kuantitas murni maupun angka yang merupakan hasil 

dari konversi data kualitatif (data kualitatif yang dikuantifikasikan) dan pendekatan 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti, 

hasil wawancara atau catatan laporan bacaan dari buku-buku, artikel dan juga termasuk 

non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2004: 92-94). Metode penelitian 

dalam penulisan ini menggunakan metode survey dengan tingkat eksplanasi assosiatif 

dan komparatif yang akan dilihat apakah terdapat hubungan antara penggunaan sistem 

informasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Sistem Informasi Perpajakan Dalam melaksanakan tugas dan kewenanganannya 

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan dan 

memberikan layanan online kepada masyarakat wajib pajak dalam tatacara 
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pengadministrasian dan pembayaran pajak, baik untuk perseorangan maupun 

perusahaan dengan memanfaatkan teknologi elektronik, internet global. Berikut ini 

merupakan jenis-jenis layanan online Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses 

melalui website.  

1. Aplikasi e-Registration Aplikasi berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola 

proses pendaftaran Wajib Pajak.  

2. Aplikasi e-Feeling Aplikasi penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan 

melalui sistem online dan real time.  

3. Aplikasi e-SPT Aplikasi (software) yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.  

4. Aplikasi e-NPWP Aplikasi untuk mendaftarkan NPWP secara massal bagi 

karyawan.  

5. Aplikasi NJOP Bumi Aplikasi pelayanan publikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi 

digunakan dasar pengenaan Pajak bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan 

objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

KPP Pratama Tasikmalaya menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan 

Terpadu (SAPT). Sistem ini dikembangkan dari SIP (Sistem Informasi Perpajakan) 

yang sudah ada dan kemudian dimodifikasi sehingga dapat diaplikasikan dengan 

kebutuhan struktur organisasi yang baru yaitu sistem yang berorientasi pada fungsi 

struktur organisasi. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) menggunakan 

database yang tersentralisasi untuk mendukung seluruh kegiatan. Dalam Sistem 

Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) ini dkendalikan oleh manajemen kasus (case 

management system) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan dengan 

sistem alur kerja (workflow system). Melalui sistem alur kerja, setiap kasus 

didistribusikan kepada para pegawai dan dimonitor oleh sistem yang menghubungkan 

suatu tugas dengan tugas lainnya sampai tugas-tugas tersebut selesai. 
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Sistem manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam Sistem 

Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) ini dimulai dengan penerimaan 

masukan/input berupa data registrasi, data pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan 

Wajib Pajak dan surat-surat masuk lainnya. Selanjutnya Sistem Administrasi Perpajakan 

Terpadu (SAPT) akan menghasilkan kasus yang didapat dari permohonan, surat-surat, 

dan hasil perbandingan data (misalnya data pembayaran pajak dengan data e-SPT). 

Semua kasus yang dihasilkan tersebut didaftar dalam suatu sistem termasuk saat 

diterimanya penugasan dan penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan didistribusikan 

secara otomatis ke masing-masing pegawai yang terkait dan akan diselesaikan menurut 

skala prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan penyelesaian dari masing-masing 

kasus dapat dimonitor melalui sistem ini. Setiap Wajib Pajak dapat diawasi secara terus 

menerus melalui Sistem Akuntansi Wajib Pajak yang menyediakan data pembayaran 

pajak dan kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak. 

Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), setiap Wajib Pajak 

dapat dimonitor secara terus menerus melalui rekening Wajib Pajak (taxpayers’ 

Account) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban perpajakan dari 

setiap Wajib Pajak. SAPT menyediakan sarana pendukung bagi terciptanya data Wajib 

Pajak yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan 

monitoring terhadap data Wajib Pajak. Sistem tersebut menghasilkan laporan-laporan 

yang dapat diakses oleh KPP, Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

Pengolahan hasil pemeriksaan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu 

(SAPT) sedang diujicobakan untuk menghilangkan duplikasi pekerjaan dan 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian intern. Dengan terpasangnya 

modul penagihan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) maka 

pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Tasikmalaya akan selaras dengan ketentuan 

yang berlaku karena saldo tunggakan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan diawasi 

dengan menggunakan sistem pengawasan khusus. Demikian juga, dalam rangka 

peningkatan pelayanan dalam bidang keberatan, telah dipasang modul keberatan pada 

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dengan tujuan untuk mengawasi 

proses keberatan. 

a. E-Registration 

Masyarakat dapat mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

secara on line melalui sistem e-registration yang dapat diakses melalui 

www.pajak.go.id. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk : 

1) Memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak melalui efisiensi waktu, 

tenaga, dan biaya. 

2) Meminimalisasi kontak langsung Wajib Pajak dengan Aparat Pajak. 

3) Administrasi perpajakan semakin baik dan akurat. 

4) Tidak terjadinya duplikasi NPWP dan kesalahan perekaman (human error in Tax 

recording). 

b. Sistem Pembayaran On-Line 

Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran on-line dapat 

dilaksanakan melalui Bank BRI. Sistem ini menghubungkan Bank, Direktorat Jenderal 

Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara on-line. Setiap 

pembayaran direkam oleh bank dan DJP pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada 

pada DJP menerbitkan satu nomor unik yang disebut sebagai Nomor Tanda Pembayaran 
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Pajak (NTPP) sebagai validasi setiap setoran pajak. Data pembayaran pajak dari Kantor 

Pusat DJP akan ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP Pratama 

Tasikmalaya, dan data ini secara otomatis akan dibukukan pada rekening Wajib Pajak. 

b. Sistem Pelaporan Pajak 

Secara bertahap, pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak 

dikembangkan menuju ke arah pelaporan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-

SPT. e-SPT adalah aplikasi yang mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan PPh, 

PPN dan PPn Barang Mewah. Electronic SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi 

(software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib 

Pajak sebagai alternative dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana 

data-datanya telah direkam atau diolah sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuan 

aplikasi e-SPT menjadi data elektronik yang dapat langsung dimuat (upload) sistem dan 

database yang ada di KPP. Aplikasi e-SPT disediakan secara gratis melalui para 

Account Representative yang ada di KPP Pratama Tasikmalaya, termasuk buku 

petunjuk maupun pelatihan kepada Wajib Pajak mengenai penggunaan aplikasi tersebut.  

Data untuk e-SPT dapat diimpor dari sistem komputer Wajib Pajak ke dalam 

aplikasi e-SPT. Aplikasi e-SPT pada komputer Wajib Pajak digunakan untuk merekam 

data-data Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual atau mengolahnya dari database 

Wajib Pajak. Setelah seluruh data terekam, melalui aplikasi e-SPT dapat dicetak 

formulir induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang terisi secara otomatis dari data-data 

yang direkam dan data-data yang telah terekam tersebut juga dapat dipindahkan ke 

dalam media penyimpanan seperti disket, USB atau compact disc (CD) untuk 

selanjutnya diserahkan ke KPP sebagai pelaporan dengan terlebih dahulu 

menandatangani formulir induk hasil cetakan aplikasi e-SPT. 

Di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), formulir induk yang telah ditandatangani 

dan media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas dimana selanjutya 

rekaman data dalam media penyimpanan tersebut dimuat (upload) ke database KPP. 

Setelah upload data berhasil maka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak 

dianggap sah dan disini berarti data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang ada 

pada database KPP merupakan data yang direkam oleh Wajib Pajak. Kemudian data ini 

akan dibukukan secara otomatis ke dalam rekening Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Wajib Pajak dapat menyampaikan data e-SPT secara elektronik (e-filing) melalui 

perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. 

c. Pemberkasan dokumen pajak (e-Filing) 

E-Filing adalah layanan yang disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya 

secara elektronik dan online realtime melalui aplikasi penerimaan Surat Pemberitahuan 

(SPT) berbasis web. Karakteristik e-Filing adalah proses yang cepat, karena pada 

prinsipnya Wajib Pajak dapat langsung melakukan upload data Surat Pemberitahuan 

(SPT) ke database Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini 

ditindaklanjuti dengan proses download data Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP 

dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani. Pengiriman data Surat 

Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu 

yang ditentukan. Prosedur permohonan e-Filing yakni: (i) mengajukan Surat 

Permohonan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, (ii) KPP menindaklanjuti surat 
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permohonan tersebut dan membuat surat pengantar ke Direktorat Informasi Perpajakan 

(DIP) Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh kode aktivasi, (iii) DIP akan 

menerbitkan kode aktivasi dan CD e-Filing atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan, 

(iv) Wajib Pajak yang telah memperoleh kode aktivasi, akan memperoleh teknis 

pelatihan e-Filing dari petugas pelayanan (Account Representative) dari KPP untuk 

menjalankan program tersebut. 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Proses Perekaman SPT adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh petugas KPP untuk merekam atau mencatat SPT yang dilaporkan 

oleh Wajib Pajak, baik itu SPT Masa atau SPT Tahunan. Proses Perekaman Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang berjalan di KPP Pratama Tasikmalaya mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Sejak diterapkan sistem yang baru pada pertengahan 

tahun 2012, mekanisme perekaman SPT tidak lagi menjadi rumit. Fasilitas dropbox 

sangat berperan penting dalam Proses Perekaman SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Tasikmalaya. Dengan adanya dropbox resiko human error menjadi lebih kecil 

dan waktu Proses Perekaman Surat Pemberitahuan menjadi lebih cepat. Setiap Wajib 

Pajak, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melaporkan SPT pada petugas yang 

ada di KPP Pratama Tasikmalaya. 
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