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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

 

1. Tata Cara Proses Sebelum buka web e-Faktur yaitu Klik start, Klik program, 

klik google chrome, Klik penelusuran, lalu tulis web e-faktur, kemudian 

enter. Klik web e-faktur,Masuk web berhasil 

2. Tata cara input ke web e-Faktur, yakni Membuka web e-Faktur dan gunakan 

password akun pkp, Setelah login, kemudian klik administrasi SPT, Lalu 

tekan Monitoring SPT dan daftar SPT, Kemudian posting spt sesuai dengan 

tahun pajak masa pajak dan pembetulannya, Lalu klik submit dan daftar 

posting SPT berhasil. Setelah terdaftar, lalu pilih Admistrasi SPT, Klik 

monitoring Pilih masa pajak sesuai periode, Klik ikon buka (berwarna biru), 

Kemudian, pilih Masa Pajak bulan Mei 2022 klik buka, Dapat dilihat 

lampiran AB rincian rekapitulasi serta uraian pajaknya, Setelah melihat 

rekapitulasi dan uraiannya kita harus menginput file sertifikat untuk 

pelaporan SPT nya, pilih file yang berisi dokumen untuk submit SPT lalu 

input, Setelah memilih file untuk file sertifikat, menulis password di 

passpharase, klik setuju, Setelah itu, kembali klik ke administrasi SPT, lalu 

klik monitoring SPT, Kemudian klik daftar SSP, lalu pilih NTPN, Tuliskan 

password nya, nominal PPN nya , Lalu cek kembali, apakah data tersebut 

sudah sesuai atau belum, Jika sesuai klik ceklis biru dan daftar SSP berhasil 

3. Web e-Faktur memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Hingga perlu ada 
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penguatan jaringan di berbagai tempat di Indonesia agar proses penginputan 

e-Faktur bisa lebih cepat. Selain itu, perlu ada aplikasi anti virus, supaya 

tidak terjadi sistem eror pada komputer dan penguatan sistem web agar 

hacker yang mencuri data dari penggunanya. 

 

5.2 Saran 

 

1. Cara agar mengatasi database menghilang ketika pembaharuan pada 

aplikasi e-Faktur terjadi, maka yang seharusnya dilakukan oleh bagian 

Keuangan khususnya bagian Perpajakan wajib menduplikasi data yang 

sudah diinput pada aplikasi e-Faktur suapaya tidak terjadi kembali peristiwa 

kehilangan database di aplikasi e-Faktur 

2. Diharapkan koneksi internet yang terletak di bagian keuangan seharusnya 

dilakukan penambahan kualitas jaringan dengan berkoordinasi dengan 

bagian Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Rumah Sakit Assyiffa 

Sukabumi agar mendapat perhatian khusus supaya penginputan e-Faktur 

pada jaringan Rumah Sakit Assyiffa ini menjadi lebih cepat dan tentunya 

menghemat waktu. 

3. Peraturan perpajakan di Indonesia sering kali terjadi perubahan yang 

signifikan. Olek karena itu bagian keuangan terutama bagian perpajakan 

harus memahami peraturan perpajakan yang baru serta selalu 

mengsinkronisasikan pembaharuan aturan perpajakan dengan pihak Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama dengan melakukan akses informasi terbaru 

mengenai peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam 
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melaporkan pajak di kemudian hari atau di periode berikutnya. 

4. Pihak Rumah Sakit Islam harus melakukan penambahan pegawai dibagian 

Perpajakan agar pekerjaan lebih baik dan optimal. 

 

 

 


