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ABSTRACT 

 

Taxation sector in Indonesia is considered very influential in the development of the country, 

even the taxation sector made the main heart in the country's development. In tax reporting 

there are 2 reporting systems that are online and manually. To find out how efficient the 

application of the system, conducted research on the efficiency of e-SPT loader for Taxpayer 

KPP Pratama Surabaya Rungkut with interviews and questionnaires. The results of the 

research note that the application of e-SPT loader application has been efficient, with some 

forms of efficiency such as time efficiency, power efficiency, efficiency of mind, and cost 

efficiency. 

 

Keyword: Efficiency, Loader e-SPT, KPP Pratama Surabaya Rungkut 

 

PENDAHULUAN 

Perpajakan di Indonesia dinilai 

sangat mempengaruhi pembangunan 

dalam negeri, sehingga dikatakan sebagai 

jantung utama Negara. Hal tersebut dapat 

dilihat dari perancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun yang 

diantaranya merupakan dana sumbangan 

dari perpajakan yang mencapai 75% atau 

setara dengan Rp1.306,2 triliun. Target 

pendapatan yang ditetapkan tersebut 

dinilai lebih tinggi daripada target dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-

Perubahan (APBN-P) 2015 yaitu sebesar 

Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan dari 

sektor perpajakan senilai Rp1.294,3 triliun. 

Target APBN tersebut merupakan upaya 

dalam mengalihkan strategi negara yang 

awalnya dari industri ekstraktif dengan 

basis Sumber Daya Alam (SDA) ke negara 

yang modern dimana sektor perpajakan 

dijadikan jantung utama dalam 

pembangunan negara. Hal tersebut 

sangatlah berat untuk diterapkan, namun 

peningkatan target pendapatan dan 

perpajakan tersebut diharapkan menjadi 

agenda utama yang wajib mendapat 

dukungan dari seluruh pihak. 

Peraturan perundang-undangan 

Perpajakan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2007 pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3(a), dan 

ayat 3(b) yang menerangkan tentang 

bahwa setiap wajib pajak orang pribadi 

wajib mendaftarkan diri pada kantor 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut 

mailto:2014410999@students.perbanas.ac.id
mailto:kautsar@perbanas.ac.id
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wilayah kerja masing-masing yaitu dimana 

Wajib Pajak bertempat tinggal saat itu, 

juga bagi wajib pajak badan atau 

pengusaha wajib untuk melaporkan usaha 

yang dijalankannya pada kantor pajak 

sesuai wilayah kerja masing-masing 

dimana tempat usaha tersebut berada. 

Perkembangan teknologi sangatlah 

membantu sektor perpajakan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya antara lain 

dengan sistem online. Sistem pelaporan 

perpajakan saat ini memiliki sistem online 

yang disebut e-filing. E-filing merupakan 

suatu langkah penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara 

elektronik/online dengan real time melalui 

website http://www.djponline.go.id atau 

dengan Penyedia Layanan SPT Elektronik 

atau Application Service Provider (ASP).  

Wajib Pajak yang ingin 

melaporkan SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadi dengan dua jenis Surat 

Pemberitahuan (SPT), yaitu: (a) dengan 

formulir 1770S bagi SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang 

sumber penghasilan diperoleh dari satu 

atau lebih pemberi kerja dan juga 

mempunyai penghasilan lain yang bukan 

berasal dari kegiatan usaha dan/atau 

pekerjaan bebas, (b) sedangkan formulir 

1770SS digunakan untuk SPT Tahunan 

PPh WPOP yang memiliki penghasilan 

yang bukan atau selain dari usaha dan/atau 

pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto 

tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun 

(merupakan pekerjaan yang berasal dari 

satu atau lebih pemberi kerja), dan dua 

jenis SPT tersebut dapat diisi dan 

disampaikan secara langsung melalui 

aplikasi e-filing tersebut pada DJP Online.  

Wajib Pajak dapat menggunakan e-

filing dengan melalui berbagai tahap yang 

harus dilakukan. Tahap pertama dan kedua 

hanya dilakukan sekali saja, sedangkan 

tahap ketiga harus dilakukan tiap kali 

penyampaian SPT. Yang dilakukan 

pertama kali yaitu Wajib Pajak 

mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) terdekat yang 

nantinya itu merupakan nomor identitas 

bagi Wajib Pajak yang akan menggunakan 

e-filing. Selanjutnya Wajib Pajak tidak 

perlu mengajukan permohonan lagi. 

Kedua, mendaftar sebagai Wajib Pajak e-

filing pada situs DJP paling lambat 30 hari 

kalender sejak dikeluarkannya e-FIN. 

Ketiga, dalam menyampaikan SPT 

Tahunan PPh WPOP melalui e-filing 

melalui laman DJP melalui empat langkah, 

yaitu: (1) mengisi e-SPT pada aplikasi e-

filing pada laman DJP, (2) meminta kode 

verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang 

selanjutnya akan dikirimkan melalui email 

ataupun SMS, (3) mengirimkan SPT 

secara online dengan mengisikan kode 

verifikasi, dan (4) notifikasi status e-SPT 

dan Bukti Penerimaan Elektronik akan 

diterima oleh Wajib Pajak melalui email. 

Penyampaian laporan SPT pajak 

selain SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Orang pribadi Formulir 1770S dan 

Formulir 1770SS seperti SPT Tahunan 

PPh Orang Pribadi 1770 Formulir Tahun 

2014, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Formulir 

Tahun 2014, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 

(2) Formulir Tahun 2009 dan SPT 

Tahunan PPh Badan Formulir 1771, e-

filing DJP online menyediakan fasilitas 

untuk menyampaikan SPT berbentuk 

Loader e-SPT. Loader e-SPT merupakan 

aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk 

memudahkan Wajib Pajak dalam 

menyampaikan SPT. Dengan adanya 

aplikasi loader e-SPT ini Wajib Pajak 

tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), cukup dengan 

menyampaikan secara online SPT yang 

telah dibuat melalui e-SPT tersebut.  

Seluruh KPP Pratama telah 

menerapkan loader e-SPT, dan mengenai 

loader e-SPT yang saat ini sedang 

dijalankan oleh KPP Pratama Surabaya 

Rungkut, ada beberapa hal penting dalam 

penggunaan sistem tersebut seperti halnya 

data perpajakan terorganisir dengan baik, 

http://www.djponline.go.id/
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perhitungan dilakukan secara cepat dan 

tepat karena menggukan sistem komputer, 

kemudahan dalam membuat Laporan 

Pajak, data Wajib Pajak juga selalu 

lengkap karena penomoran dalam formulir 

secara otomatis, dan tentunya dapat 

mengurangi penggunaan kertas karena e-

SPT dilampirkan dalam bentuk media 

CD/disket/flashdisk.  

Sejauh ini pelaporan menggunakan 

loader e-SPT dikalangan WP KPP Pratama 

Surabaya Rungkut berjalan lancar. Namun 

tidak semua WPOP mengetahui tentang 

sistem pelaporan pajak elektronik tersebut. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan loader e-SPT kepada Wajib 

Pajak Orang Pribadi KPP Pratama 

Surabaya Rungkut menurut Wajib Pajak 

Orang Pribadi, bagaimana penerapan 

loader e-SPT kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut 

menurut KPP, apakah ada perbedaan 

pendapat antara Wajib Pajak Orang 

Pribadi dengan KPP tentang penerapan 

loader e-SPT, apakah loader e-SPT efisien 

jika diterapkan pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi KPP Pratama Surabaya Rungkut 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah ada, penelitian ini diadakan untuk 

mengetahui tentang Efisiensi Loader e-

SPT bagi Wajib Pajak Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Rungkut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Subjek Pajak 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

No.28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh OP atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 

tentang perubahan UU nomor 7 tahun 

1983 tentang pajak penghasilan, dijelaskan 

bahwa yang merupakan subjek pajak 

adalah OP, OP dalam hal warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak, badan dan 

bentuk usaha tetap (BUT). Untuk BUT 

perlakuan pajak dipersamakan dengan 

badan. Sedangkan jenis pajak dibedakan 

menjadi: 

1. Subjek pajak dalam negeri 

a. OP yang bertempat tinggal di 

Indonesia, OP yang berada di 

Indonesia lebih dari 183  hari 

dalam jangka waktu 12 bulan atau 

orang pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia 

b. Badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan 

pemerintah dengan criteria sebagai 

berikut:  

1. Pembentukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

2. Pembiayaan bersumber dari 

APBN atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) 

3. Penerimaan dimasukkan dalam 

anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah (Pemda) 

4. Pembukuan diperiksa oleh 

aparat pengawasan fungsional 

Negara 

5. Warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

2. Subjek pajak luar negeri 

a. OP yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, OP berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, juga badan 

yang tidak didirikan dan tidak 
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bertempat di Indonesia 

serta menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia 

b. OP yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, OP berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, juga badan 

yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat di Indonesia serta dapat 

memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia 

  

 OP sebagai subjek pajak dapat 

bertempat tinggal di Indonesia atau di luar 

Indonesia. Sedangkan warisan yang belum 

terbagi sebagai satu kesatuan adalah 

subjek pajak pengganti merupakan 

menggantikan mereka yang memiliki hak 

sebenarnya yang yaitu ahli waris. 

Penunjukan sebagai subjek pajak 

pengganti tersebut bermaksud agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari warisan tetap dapat dilakukan 

atau dijalankan. 

WP memiliki beberapa kewajiban 

untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). WP 

dapat mendaftarkan diri dengan datang 

langsung ke KPP dan mengisi formulir 

pendaftaran dan melampirkan persyaratan 

administrasi atau dengan sistem online 

melalui e-registration pada website 

Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id 

serta membayar dan melaporkan pajak. 

Selain kewajiban, WP juga memiki 

hak seperti pengangsuran pembayaran, 

pengurangan PPh pasal 25, pengurangan 

PBB, pembebasan Pajak, pajak ditanggung 

oleh pemerintah, insentif perpajakan, 

penundaan pelaporan SPT Tahunan, 

restitusi (pengembalian apabila 

pembayaran pajak berlebih), mengajukan 

keberatan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak, melakukan Banding ke Pengadilan 

Pajak. 

 

Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan berdasarkan 

penjelasan pasal 2A UU Nomor 36 Tahun 

2008 adalah jenis pajak subjektif yang 

kewajiban pajaknya melekat pada Subjek 

Pajak bersangkutan, berarti bahwa 

kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada Subjek Pajak lain. 

Dan dalam rangka memberikan kepastian 

hukum, penentuan saat mulai dan 

berakhirnya kewajiban pajak subjektif 

menjadi hal yang penting. Juga dijelaskan 

mengenai objek pajak penghasilan yang 

merupakan segala tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh 

WP, baik berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan 

untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan WP bersangkutan dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun. 

Pajak penghasilan dilaporakan 

secara tahunan dan masa. Pada pajak 

penghasilan masa terdiri dari PPh pasal 

21/26, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh 

pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPN 

bagi Pemungut. 

 

 

Surat Pemberitahuan 

Surat Pemberitahuan (SPT) 

merupakan surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau 

harta dan kewajiban, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan pada Undang-undang KUP 

pasal 1 angka (1). Fungsi SPT yaitu 

merupakan sarana yang digunakan oleh 

WP maupun digunakan dalam pelaporan 

dan pertanggungjawaban. Fungsi yang 

pertama yaitu fungsi pelaporan SPT bagi 

http://www.pajak.go.id/
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WP sendiri adalah berhubungan dengan 

beberapa kegiatan, seperti: 

a. Penghitungan jumlah pajak 

penghasilan yang sebenernya terutang 

b. Pelunasan atau pembayaran pajak 

yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau 

pemungutan pihak lain dalam tahun 

pajak atau bagian tahun pajak 

c. Penghitungan penghasilan yang 

merupakan objek pajak dan atau 

bukan objek pajak 

d. Harta dan kewajiban 

 

Sedangkan fungsi yang kedua yaitu 

fungsi pertanggungjawaban SPT bagi WP 

digunakan atas pembayaran dari kegiatan 

pemotongan atau pemungutan PPh yang 

telah dilakukan oleh WP terhadap PPh 

Orang Pribadi atau badan lain. 

Jenis-Jenis SPT 

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2009 

jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

dibedakan menjadi: 

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, 

sebagai berikut: 

a. PPh Badan (1771 dan 1771S) 

b. PPh OP (1770) 

Usahawan/Pekerjaan bebas 

c. PPh OP Non 

Usahawan/Karyawan dengan 

penghasilan diatas Rp 

60.000.000 atau memiliki lebih 

dari 2 pekerjaan (1770S) 

d. PPh OP Non Usahawan/Non 

Pekerjaan bebas dengan 

penghasilan kurang dari sama 

dengan Rp 60.000.000 

(1770SS) 

e. PPh pasal 21 (1721), mulai 

tahun 2009 sudah tidak ada. 

2. SPT Masa Pajak Penghasilan 

a. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 21/26 

b. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 22 

c. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 23/26 

d. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 25 

e. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat 2 

f. SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 15 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

4. SPT Masa PPN bagi Pemungut 

PPN 

Penyampaian SPT 

Cara penyampaian SPT berdasarkan 

Pasal 6 UU Kententuan Umum Perpajakan 

(KUP) dan Permenkeu 

No.181/PMK.03/2007 dikelompokkan 

menjadi 3 cara, antara lain: 

1. Disampaikan langsung ke KPP atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang 

merupakan unit terkecil dari DJP 

Melalui cara ini WP akan menerima 

tanda bukti dan tanggal penerimaan 

2. Disampaikan melalui Kantor Pos 

dengan secara tercatat 

Tanda bukti dan tanggal pengiriman 

akan dianggap sebagai tanda bukti dan 

tanggal penerimaan 

3. Dengan cara lain 

a. Melalui jasa ekspedisi atau kurir 

dengan bukti pengiriman surat 

b. Dengan e-Filing melalui aplikasi 

loader e-SPT atau ASP 

E-filing merupakan sistem yang 

disediakan oleh DJP online untuk 

mempermudah WP dalam 

mengakses segala macam bentuk 

informasi mengenai perpajakan, 

termasuk juga mengenai pelaporan 

pajak melalui internet.  Pengisian 

SPT akanWP harus menyimpan 

data pelaporannya dalam format 

file csv kedalam 

flashdisk/CD/disket, selanjutnya 

diserahkan ke petugas atau staf 

yang menangani pelaporan di 

Kantor dan menerima tanda terima 

bahwa telah melaporkan pajaknya, 
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tidak perlu menunggu lama. E-

Filing telah diberlakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sejak 

tahun 2005. 

 

WP yang menggunakan pelaporan 

secara manual bisa beralih menggunakan 

pelaporan loader e-SPT. Namun, WP yang 

telah menggunakan loader e-SPT tidak 

bisa kembali menggunakan pelaporan 

secara manual. 

 

Cara penyampaian SPT berdasarkan Pasal 

6 UU Kententuan Umum Perpajakan 

(KUP) dan Permenkeu 

No.181/PMK.03/2007 dikelompokkan 

menjadi 3 cara, antara lain: 

4. Disampaikan langsung ke KPP atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang 

merupakan unit terkecil dari DJP 

Melalui cara ini WP akan menerima 

tanda bukti dan tanggal penerimaan 

5. Disampaikan melalui Kantor Pos 

dengan secara tercatat 

Tanda bukti dan tanggal pengiriman 

akan dianggap sebagai tanda bukti dan 

tanggal penerimaan 

6. Dengan cara lain 

c. Melalui jasa ekspedisi atau kurir 

dengan bukti pengiriman surat 

d. Dengan e-Filing melalui aplikasi 

loader e-SPT atau ASP 

E-filing merupakan sistem yang 

disediakan oleh DJP online untuk 

mempermudah WP dalam 

mengakses segala macam bentuk 

informasi mengenai perpajakan, 

termasuk juga mengenai pelaporan 

pajak melalui internet.  Pengisian 

SPT akanWP harus menyimpan 

data pelaporannya dalam format 

file .csv kedalam 

flashdisk/CD/disket, selanjutnya 

diserahkan ke petugas atau staf 

yang menangani pelaporan di 

Kantor dan menerima tanda terima 

bahwa telah melaporkan pajaknya, 

tidak perlu menunggu lama. E-

Filing telah diberlakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sejak 

tahun 2005. 

WP yang menggunakan pelaporan 

secara manual bisa beralih menggunakan 

pelaporan loader e-SPT. Namun, WP yang 

telah menggunakan loader e-SPT tidak 

bisa kembali menggunakan pelaporan 

secara manual. 

 

 

Efisiensi Loader e-SPT 

Efisiensi loader e-SPT yaitu 

perbandingan yang diperoleh ketika 

menggunakan sistem ini atau tidak, hal ini 

berhubungan dengan input dan output 

dalam pelaksanaannya. Efisiensi yang 

dapat diperbandingkan ketika pelaporan 

menggunakan loader e-SPT dengan 

pelaporan secara manual adalah efisiensi 

waktu. Efisiensi waktu tidak hanya 

dirasakan oleh WP namun juga pihak 

kantor, karena sistem tersebut dapat 

diakses secara realtime dan dimana saja, 

seperti di rumah, di kantor, atau di tempat 

lain melalui laptop, komputer, handphone 

atau media yang sejenis selama tersedia 

jaringan internet. Sehingga pelaporan 

secara langsung tercatat pada sistem sesuai 

waktu saat mengakses sistem tersebut 

(Meyliani, 2013). 

Metode Penelitian 

 Peneliti menjadikan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya 

Rungkut sebagai tempat dilakukannya 

penelitian yang pada dasarnya memiliki 

tujuan untuk mendapatkan data primer. 

Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya 

melalui beberapa cara seperti wawancara 

dengan Ketua Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi KPP Pratama Surabaya Rungkut 

atau bisa juga dengan cara memberikan 

kuisioner kepada WPOP KPP Pratama 

Surabaya Rungkut. 
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Metode penelitian yang digunakan 

umumnya menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Yaitu suatu metode yang dilakukan 

dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi yaitu 

dengan Bapak Mochammad Brian 

Fani Wijaya selaku Operator Console 

pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

 

 

2. Metode Kuesioner  

Adalah suatu metode dalam 

mengumpulkan data-data yang 

diperoleh dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan dalam bentuk 

kuisioner atau angket yang ditujukan 

kepada WPOP KPP Pratama Surabaya 

Rungkut dengan tujuan mendapatkan 

tanggapan mengenai topik yang 

sedang dibahas.  

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah suatu 

langkah yang menentukan dari suatu 

penelitian, melalui analisa data penulis 

dapat menyimpulkan hasil penelitian. 

Analisa data akan dapat dilakukan melalui 

tahap berikut ini: 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Membuat daftar kuesioner yang 

akan diajukan pada Wajib Pajak 

KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

2) Membuat daftar pertanyaan yang 

akan diajukan untuk Staf Seksi 

Pengolahan Data dan Informasi 

untuk proses wawancara 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan penyebaran 

kuesioner pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi KPP Pratama 

Surabaya Rungkut 

2) Melakukan wawancara pada Staf 

Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi KPP Pratama Surabaya 

Rungkut 

3. Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa 

dan pengolaha data yang telah 

diperoleh dengan metode yang telah 

ditentukan. 

4. Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini kegiatan yang 

dilakukan adalah menyusun dan 

melaporkan hasil-hasil penelit 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Profil Usaha 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Surabaya Rungkut dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia nomor: 

443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, 

tentang Organisasi dan tata kerja Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan 

dan Penyidikan Pajak dan Kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Pajak. 

 Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 05 

November 2007 tentang Penerapan 

Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai 

Beroperasinya KPP Pratama dan Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, 

telah terbentuk KPP Pratama Surabaya 

Rungkut terbentuk sejak tanggal 13 

Novermber 2008. Saat Mulai Operasi 
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(SMO) Sistem Administrasi Modern dan 

launchingnya telah dilaksanakan pada 

tanggal 04 Desember 2007. 

 

 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 

62/PMK.01/2009. Pada pasal 52 

menjelaskan bahwa KPP merupakan 

instansi vertikal dari DJP yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 

Selain itu pasal 58 menyebutkan bahwa 

tugas KPP Pratama yaitu melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Pajak Tidak 

Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan dalam wilayah 

wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Sedangkan fungsi KPP Pratama dijelaskan 

pada pasal 59, yaitu: 

a. pengumpulan, pencarian dan 

pengolahan data, pengamatan 

potensi perpajakan, penyajian 

informasi perpajakan, pendataan 

objek dan subjek pajak, serta 

penilaian objek Pajak Bumi dan 

Bangunan 

b. penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan 

c. pengadministrasian dokumen dan 

berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, 

serta penerimaan surat lainnya 

d. penyuluhan perpajakan 

e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak 

f. pelaksanaan ekstensifikasi 

g. penatausahaan piutang pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak 

h. pelaksanaan pemeriksaan pajak 

i. pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak 

j. pelaksanaan konsultasi perpajakan 

k. pelaksanaan intensifikasi 

l. pembetulan ketetapan pajak 

m. pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan 

n. pelaksanaan administrasi kantor. 

 

KPP Pratama Surabaya Rungkut 

merupakan satu dari 13 Kantor Pelayanan 

Pajak di lingkup Surabaya. Beroperasi 

Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 

WIB hingga 16.00 WIB. Wilayah kerja 

KPP Pratama Surabaya Rungkut meliputi: 

a. Kecamatan Rungkut, terdiri dari: 

1. Kelurahan Kali Rungkut 

2. Kelurahan Kedung Baruk 

3. Kelurahan Medokan Ayu 

4. Kelurahan Penjaringan Sari 

5. Kelurahan Rungkut Kidul 

6. Kelurahan Wonorejo 

b. Kecamatan Gunung Anyar, terdiri 

dari: 

1. Kelurahan Gunung Anyar 

2. Kelurahan Gunung Anyar Tambak 

3. Kelurahan Rungkut menanggal 

4. Kelurahan Rungkut Tengah 

c. Kecamatan Tenggilis Mejoyo, terdiri 

dari: 

1. Kelurahan Kendangsari 

2. Kelurahan Kutisari 
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3. Kelurahan Panjang Jiwo 

4. Kelurahan Prapen 

5. Kelurahan Tenggilis Mejoyo 

 

KPP Pratama Surabaya Rungkut sejak 

15 Januari 2007 menempati gedung baru 

di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 serta 

merupakan bagian dari Gedung Kantor 

Wilayah Jawa Timur I dengan alamat 

Jalan Jagir Wonokromo No. 104 Surabaya.  

Selain itu, KPP Pratama Surabaya 

Rungkut juga memiliki sarana komputer, 

printer server dan peralatan TIK lainnya 

yang merupakan hasil pengadaan dari 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan 

pengadaan dari belanja modal KPP 

Pratama Surabaya Rungkut.  

Sumber daya manusia yang 

dimiliki KPP Pratama Surabaya Rungkut 

saat ini terdiri dari 78 pegawai dengan 

rincian 1 orang pejabat eselon III, 10 orang 

pejabat eselon IV, 8 orang Pemeriksa 

Pajak, 27 orang Account Representative 

dan 32 orang pelaksana. (Sumber: Data 

KPP Pratama Surabaya Rungkut). 

 Setiap Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama memiliki struktur organisasi yang 

sama. Pada KPP Pratama Surabaya 

Rungkut dipimpin oleh Bapak R. Soleh 

Abdullah sebagai Kepala KPP Pratama 

Surabaya Rungkut. Kepala Kantor dibantu 

oleh Pejabat Fungsional dan membawahi 

10 Seksi. Seksi-seksi tersebut dibantu oleh 

beberapa pelaksanan, antara lain: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan 

Internal (SUKI) yang dikepalai oleh 

Bapak Hutomo Budi dibantu oleh 6 

staf. 

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

(Waskon I), dikepalai oleh Bapak 

Achmad Yulianto dan dibantu oleh 7 

staf 

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

(Waskon II), dikepalai oleh Bapak 

Pramojo dan dibantu oleh 6 staf 

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 

(Waskon III), dikepalai oleh Bapak 

Adi Leksono dan dibantu oleh 7 staf 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

(Waskon IV), dikepalai oleh Ibu Siti 

Sofia Ardiani dan dibantu oleh 6 staf 

pelaksana 

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Pajak (Eksten Pajak) yang sementara 

ini dibantu oleh Pelaksanan harian 

(Plh) Ibu Astutiyana menggantikan 

Kepala yang sudah Pensiun. Seksi 

Eksten terdiri dari 7 staf pelaksana 

7. Seksi Penagihan dikepalai oleh 

Bapak Novel dan dibantu oleh 7 staf 

pelaksana 

8. Seksi Pengolahan Data dan 

Informasi (PDI) dikepalai oleh Ibu 

Astutiyana dan dibantu oleh 6 staf 

pelaksana 

9. Seksi Pelayanan dikepalai oleh Ibu 

Hana Krismahwati dan dibantu oleh 

9 staf pelaksana 

10. Seksi Pemeriksaan dikepalai oleh 

Bapak Tjandra Prihandono dan 

dibantu oleh 7 staf pelaksana 

 KPP Pratama Surabaya Rungkut 

memiliki Visi yaitu “Menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Terbaik di Wilayah 

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Timur I”. Dan memiliki Misi yaitu 

“Menyelenggarakan Fungsi Administrasi 

Perpajakan dengan Menerapkan Undang-

undang Perpajakan Secara Adil dan 

Profesional dalam Rangka Mengamankan 

Target Penerimaan Pajak”. (Notebook 

KPP Pratama Surabaya Rungkut, 2016) 
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PEMBAHASAN 

Prosedur Pelaporan Pajak melalui e-

Filing 

Penerapan sistem online dalam 

pelaporan pajak menggunakan e-filing 

dilaksanakan sejak tahun 2013. Pada tahun 

2013 e-filing hanya memberikan fasilitas 

pelaporan pajak untuk SPT Tahunan yang 

kemudian berkembang dapat digunakan 

untuk pelaporan SPT Masa pada 

pertengahan tahun 2016. Dulu meskipun 

WP sudah menggunakan loader e-SPT 

namun untuk pelaporan harus tetap datang 

ke KPP. 

Pembahasan Loader e-SPT 

Untuk mengetahui efisiensi 

penerapan dan penggunaan Loader e-SPT 

dilakukan pengambilan 54 sampel 

kuesioner yang ditujukan kepada WPOP 

KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

Pengambilan kuesioner dilakukan dengan 

mendatangi WP satu per satu dan 

memberikan kertas berisi pernyataan untuk 

diisi oleh WP sesuai dengan pendapatnya. 

Berikut hasil secara keseluruhan: 

 

 

Tabel 1 

Hasil Evaluasi Kuesioner WP pada KPP Pratama Surabaya Rungkut 

 

No. Pernyataan STS TS KS S SS 

1 
Pelaporan Pajak dengan SPT 

manual kurang efisien 
0% 17% 22,2% 50% 0% 

2 

Saya tidak senang dengan adanya 

perubahan dari SPT manual ke 

Loader e-SPT, karena saya tidak 

terlalu paham dengan teknologi 

11% 55,5% 17% 11% 0% 

3 

Saya lebih memilih menggunakan 

Loader e-SPT (Perhitungan pajak 

dengan aplikasi elektronik) 

daripada SPT manual 

0% 11% 11% 66,7% 5,5% 

4 
Loader e-SPT mempermudah saya 

dalam pelaporan pajak 
0% 0% 11% 55,5% 27,8% 

5 

Saya memilih loader e-SPT karena 

saya malas mengantri panjang di 

Kantor Pajak 

5,5% 5,5% 27,8% 44,4% 11% 

6 
Saya merasa loader e-SPT sulit 

dipahami 
0% 44,4% 27,8% 22,2% 0% 

7 
Adanya loader e-SPT sangat 

menghemat waktu 
0% 17% 17% 44,4% 17% 

8 
Penerapan Loader e-SPT sudah 

efisien 
0% 11% 33% 44,4% 5,5% 

Total 16,5% 161,4% 166,8% 338,6% 66,8% 

Sumber: Kuesioner kepada Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut 

 



 

11 

Keterangan: 

STS= Sangat Tidak Setuju 

TS= Tidak Setuju 

KS= Kurang Setuju 

S= Setuju 

SS= Sangat Setuju 

 

Berikut adalah uraian dari hasil 

pengambilan data melalui kuesioner 

kepada Wajib Pajak KPP Pratama 

Surabaya Rungkut: 

Pelaporan Pajak dengan SPT Manual 

Kurang Efisien 

Menurut pendapat WP pelaporan 

pajak menggunakan cara manual sangat 

kurang efisien. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan besarnya persentase yang berikan 

WP dalam kuesioner yang diajukan yaitu 

sebesar 50% yang berpendapat setuju (S), 

sedangkan untuk sangat tidak setuju (STS) 

sebesar 0%, tidak setuju (TS) 17%, kurang 

setuju (KS) 22,2%, dan untuk sangat 

setuju (SS) 0%. Ada beberapa WP yang 

menyatakan TS dan KS dikarenakan 

beberapa kondisi seperti karena WP tidak 

begitu paham dengan teknologi sehingga 

WP tersebut lebih memilih menggunakan 

pelporan secara manual agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaporan. 

Saya Tidak Senang dengan Adanya 

Perubahan dari SPT manual ke Loader 

e-SPT, Karena Saya Tidak Terlalu 

Paham dengan Teknologi 

Adanya sebuah perubahan dalam 

suatu kebiasaan tentu akan menimbulkan 

pro dan kontra, sama halnya dengan 

adanya perubahan pelaporan pajak dari 

SPT manual ke sistem online e-filing 

melalui aplikasi loader e-SPT. Pada kasus 

tersebut banyak WP yang senang (pro) 

dengan adanya sistem online, karena 

tentunya akan lebih memudahkan. Namun, 

hal ini berbeda jika WP tidak paham 

dengan teknologi dan tentu mereka akan 

menolak (kontra) atau cenderung tidak 

ingin mencoba menggunakannya karena 

merasa hal tersebut justru mempersulit. 

Wajib Pajak yang setuju dengan 

adanya perubahan tersebut sebesar 55,5%. 

Persentase tersebut memberikan arti 

bahwa lebih banyak WP yang sudah 

paham dengan teknologi sehingga mudah 

memahami sistem pelaporan pajak online. 

Selain itu, ada juga WP yang memberikan 

pendapat STS sebesar 11%, KS sebesar 

17%, S sebesar 11% dan SS sebesar 0%.  

Pernyataan ini menjadi dasar untuk 

alasan pada pernyataan sebelumnya bahwa 

masih ada WP yang kurang paham dengan 

teknologi sehingga masih menggunakan 

pelaporan dengan SPT manual.  Namun 

ada juga yang berpendapat STS yang 

berati menunjukkan bahwa WP tersebut 

sangat setuju dengan adanya perubahan 

dari manual ke sistem online, karena 

merasa hal tersebut mempermudah dalam 

proses pelaporan. 

Saya Lebih Memilih Menggunakan 

Loader e-SPT (Perhitungan Pajak 

Dengan Aplikasi Elektronik) Daripada 

SPT Manual 

Berdasarkan hasil persentase 

kuesioner di atas, banyak WP yang setuju 

dan memilih menggunakan loader e-SPT. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya 

persentase WP yang memberikan pendapat 

S sebesar 55,5% sedangkan untuk jawaban 

STS 0%, TS 5,5%, KS 17% dan SS 17%. 

Banyaknya WP yang memberikan 

pendapat setuju pada pernyataan ini 

menunjukkan bahwa menggunakan loader 

e-SPT akan mempermudah dalam hal 

pelaporan. Bahkan ada 5,5% WP yang 

memberikan pendapat SS yang 

menyatakan bahwa sangat setuju dengan 

adanya pelaporan dengan sistem online 

melalui aplikasi loader e-SPT dan dapat 

dipastikan WP tersebut telah melaporkan 

menggunakan e-Filing. 

Loader E-SPT Mempermudah Saya 

Dalam Pelaporan Pajak 

Menurut KPP Pratama Surabaya 

Rungkut, dengan adanya e-Filing melalui 

loader e-SPT dapat mempermudah WP 
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dalam melaporkan pajaknya. Hal tersebut 

tidak berbeda dengan pendapat WP, bahwa 

WP setuju jika pelaporan pajak dengan 

loader e-SPT akan mempermudah WP 

karena pada loader e-SPT semua 

perhitungan akan terkalkulasi secara 

otomatis. Jadi, WP tidak perlu 

memasukkan dan menjumlah sendiri 

berapa total pajak yang harus dibayar dan 

lain sebagainya. 

Pendapat WP tersebut dapat dilihat 

dari hasil persentase kuesioner yang 

menjawab S ada 55,5% dan SS sebesar 

27,8% dari 54 sampel. Sedangkan yang 

menjawab selain S dan SS seperti STS 

memperoleh persentase sebesar 0%, TS 

0% dan KS 11%. Bagi WP yang 

berpendapat KS dikarenakan banyak yang 

ragu akan menggunakan e-SPT dalam 

pelaporan pajaknya.  

Saya Memilih Loader E-SPT Karena 

Saya Malas Mengantri Panjang Di 

Kantor Pajak 

Pada poin ini, WP memilih loader 

e-SPT karena malas jika harus mengantri 

lama dan panjang hanya untuk melakukan 

pelaporan pajak. WP juga memberikan 

variasi pendapat, diantaranya yaitu yang 

memberikan pendapat STS terdapat 5,5%, 

TS 5,5%, KS 27,8%, S 44,4%, dan SS 

11%.  

Persentase terbesar yang diberikan 

WP adalah pada pendapat S. Hal tersebut 

berarti bahwa WP memiliki beberapa 

alasan mengapa memilih loader e-SPT dan 

salah satunya adalah karena malas untuk 

mengantri sehingga beralih ke aplikasi 

loader e-SPT, begitu juga untuk pendapat 

SS. 

Selain itu ada juga yang merasa 

tidak setuju dan kurang setuju dengan 

pernyataan “Saya memilih loader e-SPT 

karena saya malas mengantri panjang di 

kantor pajak”. Hal itu dikarenakan tidak 

semua WP memiliki kesibukan yang sama.  

Saya Merasa Loader E-SPT Sulit 

Dipahami 

Sejak diterapkannya sistem online 

dalam pelaporan pajak pihak Kantor Pusat 

telah mengantisipasi untuk adanya 

ketidakpahaman dalam penggunaan 

aplikasi tersebut. Oleh karena itu, KPP 

Pratama Surabaya Rungkut memberikan 

fasilitas kelas pajak di Green Room lantai 

1 KPP Pratama Surabaya Rungkut dan 

melakukan visit keluar untuk melakukan 

pelatihan pada WP dengan cara 

mengundang untuk datang ke kelurahan. 

Upaya tersebut untuk menghindari 

ketidakpahaman WP dalam 

mengoperasikan aplikasi e-filing dan 

loader e-SPT. 

Terbukti bahwa WP sampai saat ini 

telah banyak yang telah paham dan tidak 

merasa kesulitan dengan adanya e-filing 

dan loader e-SPT meskipun masih terdapat 

beberapa yang belum begitu paham. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan persentase 

WP yang menjawab TS pada pernyataan 

“Saya merasa loader e-SPT sulit 

dipahami” sebesar 44,4%. Sedangkan STS 

0%, KS 27,8%, S 22,2% dan SS 0%. 

 

Adanya Loader E-SPT Sangat 

Menghemat Waktu 

Adanya loader e-SPT banyak 

memberikan manfaat diantaranya yaitu 

sangat menghemat waktu. Karena dengan 

melalui loader e-SPT lebih mempersingkat 

waktu dalam pengisian SPT, yang awalnya 

harus memasukkan nominal penghasilan 

dan lain-lain satu per satu, sekarang tidak 

perlu dan cukup mengisikan pada poin-

poin yang perlu diisi dan akan langsung 

terjumlah sendiri. 

Persentase yang ditunjukkan oleh 

WP yang memberikan pendapat STS 0%, 

TS 17%, KS 17%, S 44,4% dan SS 17%. 

Untuk WP yang menyatakan TS dan KS 

cenderung masih lambat dalam 

menggunakan teknologi sehingga ketika 

menggunakan loader e-SPT jadi semakin 

memperlambat bukan mempercepat atau 

menghemat waktu. 
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Penerapan Loader E-SPT Sudah Efisien 

Menurut pihak kantor dengan 

adanya penerapan loader e-SPT dapat 

memberikan banyak manfaat dan 

kemudahaan sehingga dapat membantu 

proses dalam perpajakan menjadi semakin 

baik. WP setuju dengan pendapat kantor, 

hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah 

persentase yang diberikan WP dari 

kuesioner oleh 54 responden yaitu sebesar 

44,4% menjawab S, namun terdapat 

beberapa WP yang masih bimbang dengan 

menjawab KS sebesar 33%. Kemudian 

diikuti dengan persentase yang lain seperti 

STS 0%, TS 11%, dan SS 5,5%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan 

loader e-SPT sudah efisien. 

Selain beberapa hal di atas, berikut 

ini juga dijelaskan beberapa efisiensi 

dalam penerapan aplikasi loader e-SPT 

yang diperoleh baik WP maupun KPP 

Pratama Surabaya Rungkut pada hasil 

Wawancara dengan Bapak Mochammad 

Brian Fani Wijaya selaku Operator Consol 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 

antara lain: 

1. Waktu 

WP tidak perlu datang ke kantor 

karena biasanya ketika mendekati hari 

terakhir pelaporan pajak antrian di 

KPP Pratama Surabaya Rungkut dapat 

mencapai 1.000 WP, seperti pelaporan 

PPh Pasal 21 batas terakhir adalah 

tanggal 20. Namun dengan 

menggunakan loader e-SPT WP 

hanya perlu menguploadnya melalui 

e-filing yang hanya beberapa detik 

atau menit saja. Jika biasanya 

menggunakan manual pengisian dan 

pelaporan pajak memerlukan waktu 1-

2 hari, namun dengan menggunakan 

e-SPT hanya membutuhkan waktu 

sekitar 10 menit. 

 

2. Tenaga 

Bagian back office tidak perlu 

menginput dua kali untuk setiap 

pelaporan pajak WP karena sistem 

secara otomatis akan merekamnya. 

Biasanya ketika ada WP yang 

melaporkan dengan cara manual, 

pihak back office KPP Pratama 

Surabaya Rungkut harus melakukan 

penginputan ulang dan melakukan 

scan berkas untuk dimasukkan ke 

sistem. Penginputan tersebut 

memerlukan waktu sekitar satu hingga 

dua bulan. Dengan adanya pelaporan 

melalui sistem online, maka pihak 

kantor tidak perlu melakukan 

penginputan satu per satu namun akan 

secara otomatis masuk ke dalam 

sistem perpajakan. 

 

3. Biaya 

Karena e-filing gratis, tidak ada 

pungutan biaya apapun dan tidak perlu 

datang ke KPP maka WP merasakan 

adanya efisiensi biaya seperti contoh 

a) Biaya bensin, b) Biaya pos; biaya 

pos diperlukan untuk WP yang 

berlokasi jauh, namun pengiriman pos 

juga memiliki resiko tidak sampai ke 

kantor yang dituju. 

Kendala dalam Penggunaan e-Filing 

dan Loader e-SPT 

Berdasarkan hasil wawancara 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

WP maupun KPP ketika diterapkannya 

aplikasi loader e-SPT antara lain: 

1. Kurangnya pemahaman teknologi 

pada beberapa WP 

Ada beberapa WP yang kurang paham 

dengan teknologi atau lebih dikenal 

dengan “gaptek” atau gagap teknologi 

dan menganggap loader e-SPT itu 

susah. 

2. Sistem error 

Sistem error biasanya terjadi karena 

terlalu banyak user yang 

menggunakan atau sedang mengakses 

sehingga menyebabkan sistem down. 

Ketika tahun 2016 pelaporan pajak 

pernah diundur sampai bulan April 



 

14 

untuk pelaporan pajak melalui e-filing. 

Namun untuk tahun 2017 pelaporan 

pajak dapat dikatakan sukses karena 

hampir tidak ada sama sekali sistem 

error, hanya  ada error sekitar lima 

belas menit lalu kembali normal. 

Solusi dalam Menghadapi Kendala 

pada e-Filing dan Loader e-SPT 

Solusi yang diberikan oleh pihak 

KPP terkait kendala tersebut antara lain: 

1. Pihak kantor membentuk satgas 

khusus untuk membuka kelas guna 

memberikan pengarahan terhadap 

segala jenis SPT dari pukul 08.00 

hingga pukul 11.00 dan pukul 14.00 

hingga pukul 16.00 secara gratis. 

Untuk tahun ini KPP Pratama 

Surabaya Rungkut telah beberapa kali 

melakukan visit keluar dengan 

mengundang WP untuk datang ke 

kelurahan untuk dilatih e-SPT.  

2. Jika terjadi sistem error maka harus 

menunggu adanya perbaikan dari 

pusat agar sistem dapat digunakan 

kembali. Waktu yang diperlukan 

dalam proses perbaikan tersebut 

kurang lebih 15 menit sudah lancar 

kembali. Untuk tahun 2017 ini, 

hampir tidak ada sistem error kecuali 

pada tanggal 30 Maret terjadi error 

pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 

13.00 WIB. Selain itu, dari pihak 

Kantor juga selalu menghimbau 

kepada WP pada saat visit keluar 

untuk pelatihan WP tentang SPT dan 

kelas pajak agar WP melakukan 

pelaporan lebih awal atau tidak 

mendekati batas akhir pelaporan untuk 

menghindari adanya sistem error atau 

down (Wijaya, 2017) 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan tentang efisiensi penerapan 

aplikasi loader e-SPT bagi Wajib Pajak 

KPP Pratama Surabaya Rungkut melalui 

wawancara dan penyebaran kuesioner, 

maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

aplikasi tersebut sangat efisien. Berikut 

adalah efisiensi yang diperoleh dengan 

adanya penerapan aplikasi tersebut, antara 

lain: 

1. Waktu 

Dengan adanya aplikasi tersebut WP 

tidak perlu menghabiskan banyak 

waktu dalam menghitung dan 

melaporkan pajak. 

2. Tenaga 

Adanya sistem e-filing dan loader e-

SPT sangat membantu bagian back 

office (kantor) karena tidak perlu 

menginput dua kali untuk setiap 

pelaporan pajak WP dan sistem secara 

otomatis akan merekamnya. 

3. Biaya 

Karena e-filing gratis, tidak ada 

pungutan biaya apapun dan tidak perlu 

datang ke KPP maka WP merasakan 

adanya efisiensi biaya 

 

Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu dalam pengambilan kuesioner pada 

WP terdapat 2 kuesioner yang tidak diisi 

dengan lengkap sehingga menjadikan 

persentase perolehan jawaban yang 

diinginkan tidak bisa sempurna 100%. 

Selain itu, ada beberapa WP yang kurang 

paham dengan pernyataan yang ada pada 

kuesioner 

Saran 

Saran yang akan ditujukan kepada 

pihak terkait maupun pembaca pada 

bagian akhir ini antara lain: 
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1. Ketika pelatihan SPT kepada WP 

sebaiknya lebih ditekankan lagi untuk 

melaporkan pajak lebih awal, karena 

hal tersebut dapat mengurangi resiko 

sistem down atau error. 

2. Hendaknya WP lebih bisa 

memperhatikan waktu pelaporan 

pajaknya sendiri, alangkah lebih baik 

jika dipercepat sehingga dapat 

mengurangi resiko terjadinya error 

pada sistem ataupun antrian yang 

panjang di Kantor pada saat 

mendekati batas terakhir tanggal 

pelaporan pajak 
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