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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang penulis jelaskan tentang prosedur permohonan 

pemindahbukuan atas kesalahan pengisian data e-Billing di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sukabumi, maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa: 

1. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaharuan dalam sistem 

pembayaran pajak yaitu: 

1) pembayran langsung ke Kantor Kas Negara 

2) pembayaran melalui bank 

3) Revolusi perbankan pembayaran menggunkan website dan online banking 

system 

4) menggunakan Modul Penerimaan Negara yang tercantum dalam Undang-

undang perbendaharaan 

5) pembayaran elektronik berbasis aplikasi e-Billing yakni Surat Setoran 

Elektronik (SSE) Pajak. sistem ini dikekola oleh biller Direktorat Jenderal 

Pajak dan menerapkan billing system. Dari berbagai perkembangan yang 

telah dialami oleh SSE pajak, saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah 

menyediakan beberapa aplikasi untuk membuat kode ID Billing yaitu : 

a) SSE Pajak 1 ini menyediakan aplikasi surat setoran elektronik pajak (e-

Billing) versi pertama 
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b) Dalam SSE Pajak 2 menyediakan sistem pembyaran pajak e-Billing versi 

yang terintegrasi dengan aplikasi DJP Online 

c) SSE Pajak 3 

Dari berbagai jenis SSE Pajak, SEE Pajak 3 merupakan alternatif. 

Dikatakan sebagai alternatif karena layanan SEE Pajak 3 dibuat sebagai 

backup jika layanan e-Billing SEE Pajak 1 dan SEE Pajak 2 mengalami 

“error”. SEE Pajak 3 juga terdpat penambahan yakni dapat membuat kode 

ID Billing bagi NPWP pihak lain dan tanpa NPWP. 

2. Prosedur Permohonan Pemindahbukuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukabumi telah bagus karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 yaitu: 

Prosedur permohonan pemindahbukuan diatur dalam Pasal 17 PMK-

242/PMK.03/2014: 

a. Permohonan pemindahbukuan diajukan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak 

tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan 

Pemindahbukuan. 

b. Permohonan pemindahbukuan disampaikan: 

1) Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran 

diadministrasikan, atau 

2) Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke 

Kantor Pelayanan Pajak yang diadministrasikan. 

c. Tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau bukti Pbk dapat diajukan 

permohonan pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum 
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diperhitungkan dengan pajak yang tertang dalam SPT, Surat Tagihan Pajak 

dan/atau Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan PBB, Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB), dokumen cukai atau surat tagihan/surat penetapan. Pasal 17 

Ayat (7) PMK-242/PMK 03/2014. 

d. Surat permohonan pemindahbukuan harus dilampiri dengan : Pasal 17 Ayat 

(8) PMP-242/PMK 03/2014. 

3. Masalah yang terjadi pada saat pemindahbukuan  

a. Pada saat Wajib Pajak mengajukan data permohonan pemindahbukuan tidak 

lengkap sehingga mengakibatkan proses pelaporan SPT menjadi terhambat. 

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui pengiriman 

lain (kurir). Untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melalui 

pengiriman lain (kurir) terjadi adanya masalah dalam pengiriman yang 

menimbulkan Misscomunication antara Wajib Pajak dengan kurir atau pun 

antara Wajib Pajak dengan Kantor KPP, Data yang diajukan tidak sampai ke 

Kantor KPP sehingga WP tidak dapat memproses Pemindahbukuan sesuai 

waktu yang diharapkan. 

c. Koneksi internet sering mengalami gangguan. 

d. Pbk dari satu jenis pajak ke jenis pajak lain harus disesuaikan dengan SPT 

sehingga membutuhkan waktu lama. 

4. Solusi yang ditawarkan saat masalah terjadi dalam pemindahbukuan  

a. pertama, Wajib Pajak diharapkan sebelum mengajukan permohonan 

pemindahbukuan sudah memahami alur tata cara pemindahbukuan agar 
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dapat melengkapi data yang harus disiapkan. Memeriksa kembali 

kelengkapan data. Kemudian, Wajib Pajak mengisi formulir dengan 

identitas yang benar, dan mencantumkan data pajak yang telah dibayarkan 

berdasarkan bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya diisi dengan data 

yang seharusnya dibayarkan atau Pajak yang telah dibayarkan akan 

dipindahkan kemana. Perlu adanya sosilisasi terhadap Wajib Pajak tentang 

pelaporan SPT yang baik dan bijak. 

b. Untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan melalui pengiriman lain 

(kurir) terjadi adanya masalah dalam pengiriman seharusnya Wajib Pajak 

mengjukan langsung ke Kantor KPP agar data dapat diterima lagsung dan 

proses pemindahbukuan akan cepat. 

c. Melakukan integrasi antara SIDJP dan PNK untuk mendapat gambaran 

yang valid tetnatng penerimaan pajak disuatu kantor. 

 

5.2 Saran 

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Prosedur Permohonan 

Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pengisin Data e-Billing di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sukabumi, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan pemindahbukuan 

agar memeriksa kemnbali kelengkapan data sehingga tidak perlu 

mengembalikan permohonan atau menyusulkan syarat ketika permohonan 

sudah diproses (ada LPAD nya). 
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2. Kantor KPP Pratama Sukabumi harus meningkatkan kenyamanan Wajib 

Pajak saat melakukan penyetoran atau pelaporan SPT dengan bijak dengan 

ditingkatkan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 

3. Untuk menambah kesadaran dan Wajib Pajak dipatuhkan terhadap pajak 

dan Prosedur Permohonan Pemindahbukuan Atas Kesalahan e-Billing agar 

dapat mengurangi bahkan tidak ada lagi permohonan pemindahbukuan, 

Kantor KPP Sukabumi harus lebih giat mensosialisasikan pentingnya 

memahami pajak. 

4. Kantor KPP Pratama Sukabumi perlu mensosialisasikan secara spesifik 

mengenai pembayaran pajak berbasis aplikasi e-Billing terhadap Wajib 

Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 


