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BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan : 

1. Untuk melakukan penginputan pada Aplikasi E-Faktur ini, dapat 

dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut : 

a. Membuka aplikasi E-Faktur, pilih Local Database dan mengisi Nama 

Pengguna serta Kata Sandi. 

b. Pilih Pajak Masukan, untuk menginput pajak masukan. 

c. Formulir penginputan faktur pajak diisi dengan data – data yang 

terdapat pada faktur pajak. 

d. Upload untuk mengaprove data yang telah di input. 

2. Untuk membuat SPT dalam E-Faktur untuk masa dan tahun pajak tertentu, 

pilih SPT, kemudian posting semua data faktur pajak yang telah terupload. 

Setelah posting berhasil dilakukan buka SPT untuk mengisi lampiran – 

lampiran dan mengetahui besaran jumlah pajak masukan terutang yang 

telah diposting, maka saat jumlah pajak masukan dan pajak keluarannya 

sudah diketahui, jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) pada masa dan 

tahun tertentu juga akan diketahui. 

3. Pada tahun 2015, pemerintah melakukan pembaharuan dengan 

diadakannya aplikasi E-Faktur yang dapat mempermudah perusahaan 

dalam pelaporan pajak, sehingga dengan adanya E-Faktur ini, kesalahan - 
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kesalahan yang sering terjadi dalam penginputan faktur pajak, seperti 

adanya kesalahan dalam penginputan faktur pajak, faktur pajak yang 

bersifat fiktif, dan adanya faktur pajak yang keasliannya masih harus 

dipertanyakan dapat lebih mudah dilacak saat aplikasi ini diterbitkan. 

5.2 Saran 

1. Dikarenakan E-Faktur sangat erat kaitannya dengan koneksi internet, 

sehingga bagian keuangan Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi 

perlu berkoordinasi dengan bagian penunjang non medis yakni PJS. 

Kepala Sub Bagian Tekhnologi Informasi (TI) Rumah Sakit Assyifa Kota 

Sukabumi agar mendapatkan koneksi internet yang kuat dan baik untuk 

mengakses aplikasi E-Faktur. 

2. Peraturan perpajakan merupakan salah satu peraturan yang sering 

mengalami perubahan, sehingga bagian Keuangan khususnya bagian 

perpajakan Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi perlu sering 

berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau mengakses 

informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan agar perusahaan tidak 

tertinggal dalam pembaharuan informasi atau peraturan tertentu. 

3. Untuk mengatasi hilangnya data saat terjadi pembaharuan pada aplikasi E-

Faktur, maka pihak dari bagian keuangan khususnya bagian perpajakan 

Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi perlu memback-up data yang 

telah diinput pada aplikasi E-Faktur. 

 


