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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Dalam kehidupan bermasyarakat suatu negara, pajak merupakan elemen 

penting yang selalu ada didalamanya. Oleh sebab itu pajak merupakan sumber 

pembiayaan terbesar dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak itu sendiri 

berasal dari peralihan sebagian kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara yang 

berdasarkan undang-undang namun tidak dapat merasakan timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Untuk 

mencapai itu, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan khusunya dari 

sektor pajak.  

Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi sosial, teknologi dan 

politik. Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan. 

Perubahan perundang-undangan perpajakan, khususnya undang-undang tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih 

memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 

meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan 

di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang 

perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

(Nurmantu, 2010).
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(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, 2014) Proses 

pengadministrasian pajak saat ini sudah mengikuti perkembangan teknologi 

informasi dengan memanfaatkan pelayanan berbasis elektronik (online). Sistem 

pelayanan yang dibuat secara online memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu dapat meningkatkan efisiensi, 

kenyamanan, serta aksebilitas dari Wajib Pajak terhadap aparatur pajak ataupun 

sebaliknya. Sistem pelayanan secara online contohnya aplikasi e-Billing yaitu 

sebuah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode 

e-Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan 

oleh Wajib Pajak. Sistem pembayaran pajak ini merupakan bagian dari 

penerimaan negara secara elektronik yang diadministraskan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Pada tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Jenderal Pajak mulai memberlakukan 

aplikasi e-billing. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem 

Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Wajib Pajak melakukan pembayaran 

secara e-billing, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) 

secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. (Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, 2014) 

Dalam pemenuhan kewajiban berupa pembayaran atau penyetoran pajak, 

Wajib Pajak diharuskan menguasai pengisian data kode e-Billing. Proses ini 

dilakukan sendiri oleh Wajjib Pajak akibatnya kesalahan dalam pengisian kode 

e-Billing mutlak terjadi diluar kehendak dari Wajib Pajak. Dalam berbagai 
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kesalahan dapat mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak ataupun perusahaan 

apabila tidak ada tindakan. Untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak secara langsung ataupun dapat disampaikan melalui jasa 

pengiriman pos maupun jasa lain beserta bukti surat yang benar. 

Pemindahbukuan merupakan hak dari Wajib Pajak sebagai media untuk 

menghindari gagalnya pelaporan atas pembayaran, pengenaan pajak berganda 

serta menghindari sanksi yang dapat diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

setempat.  

Pemindahbukuan adalah suatu proses pemindahbukuan penerimaan pajak 

untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai berdasarkan PMK Nomor 

242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

Pemindahbukuan dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berbeda, dari masa 

atau tahun pajak sama atau berbeda, untuk Wajib Pajak sama atau berbeda, 

pemindahbukuan karena  terjadi kesalahan dalam pengisian data pembayaran 

pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik 

sebagaimana tertera dalam BPN, pemindahbukuan kesalahan perekaman atas 

SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/ Pos persepsi/ Bank Devisa 

Persepsi/ Bank Persepsi Mata Uang Asing, pemindahbukuan karena kesalahan 

perekaman atau pengisian Bukti Pemindahbukuan oleh pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.) 

Terdapat Wajib Pajak di Kantor KPP Sukabumi yang masih sangat kurang 

paham dalam pengisian data e-billing dan pemahaman dalam sistem online 
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menjadi penyebab utama meningkatnya permohonan pemindahbukuan. 

Permohonan pemindahbukuan dapat diterima maupun ditolak. Setiap tahun 

peningkatan permohonan pemindahbukuan selalu meningkat meskipun tidak 

signifikan. 

 

Grafik 1.1 

Realisasi permohonan Pbk di KPP Pratama Sukabumi 
Sumber : KPP Pratama Sukabumi 

 

Permohonan pemindahbukuan tidak stabil dilihat pada grafik tersebut masih 

mengalami penaikan dan penurunan setiap tahunnya. Realisasi permohonan 

pemindahbukuan belum mencapai target yang diharapkan. Maka menjadi 

permasalahan karena  seharusnya tidak terjadi kesalahan yang diharapkan 

sehingga tidak adanya permohonan pemindahbukuan. 

Berdasarkan uraian yang terpapar diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan praktik dengan judul “Prosedur Permohonan Pemindahbukuan 

Atas Kesalahan Pengisian Data e-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sukabumi”.        
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi data e-Billing ? 

2. Bagaimana prosedur permohonan pemindahbukuan ? 

3. Apa masalah yang terjadi pada saat pemindahbukuan ? 

4. Bagaimana solusi yang harus dilakukan pada saat terjadi masalah dalam 

pemindahbukuan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keadaan data e-Billing. 

2. Untuk mengetahui prosedur pemindahbukuan. 

3. Untuk mengetahui masalah yang terjadi saat pemindahbukuan. 

4. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan saat terjadi masalah dalam 

pemindahbukuan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a) Sebagai salah satu syarat dalam serangkaian proses untuk 

mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Perpajakan di 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang perpajakan 

pada umumnya dan Prosedur Permohoan Pemindahbukuan Atas 

Kesalahan Pengisian Data e-Billing. 
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c) Sebagai salah satu syarat dalam serangkaian proses untuk mendapatkan 

gelar Ahli Madya Diploma III Perpajakan di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

d) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang perpajakan 

pada umumnya dan Prosedur Permohonan Pemindahbukuan Atas 

Kesalahan Pengisian Data e-Billing. 

 

2. Secara Praktisi  

a) Bagi Penulis 

Tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan, 

mengembangkan wawasan di lapangan mengenai dunia kerja, dan 

memperoleh gambaran praktek langsung tentang Prosedur 

Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data e-

Billing . 

 

b) Bagi Pembaca  

Dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan perpajakan dan 

pemahaman tentang Prosedur Permohonan Pemindahbukuan Prosedur 

Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisian Data e-

Billing. Dapat menjadi acuan atau referensi penelitian bagi penulis 

selanjutnya. 
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c) Bagi Instansi Pemerintah 

Sebagai pemicu peningkatan kinerja dan kebijakan perlakuan 

perpajakan. Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan 

atau instansi dan Universitas Muhammadiyah untuk kerjasama lebih 

lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem, pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang  

metode penelitian deskriptif. Untuk membuat deskripsi, gambaran secara 

sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti tujuan dari metode penelitian 

deskriptif (Nazir, 2014) 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

          Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis      

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk 

menghimpun suatu masalah yang akan diteliti. Informasi itu diperoleh 

dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, peraturan-

peraturan maupun ketetapan-ketetapan, dan sumber tertulis baik 
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tercetak ataupun media elektronik. Tujuan kepustakaan ini untuk 

mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti.  

2. Observasi 

metode hasil  data dikumpullkan yang dilakukan dengan metode turun 

langsung dengan pihak terkait sehingga penulis dapat mengalami 

gejala-gejala sosial dan fenomena-fenomena yang terjadi secara 

langsung tanpa perantara ialah arti dari observasi. Pada teknik ini, di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi penulis melakukan 

observasi atau pengamatan untuk mengetahui bagaimana prosedur 

permohonan pemingahbukuan atas kesalahan dalam pengisian data e-

billing. 

 

1.7 Teknik Pengumpulan Data 

1) Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Jl. R 

E. Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa 

Barat 43111. 

2) Waktu 

Waktu yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

untuk penelitian Laporan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan waktu 

kurang lebih 3 (tiga) bulan dimulai dari tanggal 02 maret sampai dengan  13 

Maret 2020. 
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Tabel 1.1  

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

 

 

 

No Uraian  Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 

                    

2 Pengumpulan 

Data 

                    

3 Analisis Data                     

4 Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                    

5 Sidang 

Laporan 

Tugas Akhir 

                    


