
































Pendahuluan 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dimana tingkat 

pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi pembangunan negeri ini. Hal tersebut 

dapat terlaksana jika pendapatan dari negara sesuai dengan target yang diharapkan 

dan perlu diketahui pemasukan terbesar bangsa Indonesia salah satunya berasal dari 

pajak. Oleh karena itu pengelolaan dan penerimaan pajak harus dilakukan baik dan 

akurat, penyederhanaan sistem perpajakan menjadi syarat utama yang harus 

dipenuhi dalam reformasi administrasi perpajakan sehingga administrasi 

perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien mungkin (Sulistyorini, 2017). 

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sebuah 

sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk 

berinisiatif mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terutang, 

melaporkan jumlah pajak terutang hingga membayarkan pajak terhutang atas 

dirinya (Mentari, 2016). Berkat kepatuhan wajib pajak yang telah membayar pajak 

maka secara tidak langsung mereka sudah membantu untuk membangun negeri ini 

menjadi lebih baik kedepannya. 

Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban bagi para wajib pajak yang 

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Indonesia 

sendiri merupakan negara yang mengatur masalah pajak dengan aturan yang 

komplek, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran 

akan pajak mereka. Padahal dalam pengertian pajak sendiri sudah jelas diterangkan 

bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut menekankan 

bahwa pajak sendiri adalah suatu kewajiban yang sifatnya memaksa bahkan juga 

hak dari para wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta 

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) mengharapkan wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang yang sebenar-

benarnya karena telah diberi kebebasan untuk menghitung sendiri. Wajib pajak 



dianggap mandiri karena ialah yang paling mengerti atas kegiatan ekonomi yang ia 

lakukan (Yusdita, 2017). 

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan para wajib pajak tidak 

membayar pajak mereka, antara lain ketidaktahuan mereka akan pajak, anggapan 

mereka tentang pajak layaknya seperti upeti, proses perhitungan pajak yang rumit 

dan bahkan sistem pembayaran pajak yang membuat wajib pajak merasa dipersulit 

untuk membayar pajak itu sendiri. Wajib pajak beranggapan begitu karena mereka 

harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) saat ingin membayar pajak, yaitu dengan 

mengambil formulir Surat Setoran Pajak tersebut di Kantor Pelayanan Pajak terus 

diisi secara manual satu persatu dengan ketelitian supaya tidak ada yang salah. 

Wajib pajak yang bersangkutan kemudian harus membayar ke bank atau tempat 

yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk membayar pajak yang pastinya 

dengan perhitungan waktu dan biaya. Menurut Ndawu, (2017) Sistem administrasi 

perpajakan secara manual juga memiliki kelemahan-kelemahan dari berbagai 

aspek. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud seperti bukti penerimaan 

pembayaran yang hilang, surat pemberitahuan yang dilaporkan hilang baik fisik 

atau datanya, serta menumpuknya kertas-kertas di gudang (baik di Wajib Pajak 

maupun di Kantor Pajak). Hal-hal seperti itulah yang membuat para wajib pajak 

merasa dipersulit dalam membayar pajak. 

Banyaknya kendala yang dialami wajib pajak dalam pembayaran pajaknya, 

maka membuat pemerintah berpikir bagaimana menyediakan layanan yang jauh 

lebih mudah untuk pembayaran pajak kedepannya. Zaman sekarang ini hampir 

segala urusan dapat dilakukan secara elektronik dan ini yang membuat Direktorat 

Jenderal Pajak tidak mau ketinggalan untuk menerapkannya dalam sistem 

pembayaran pajak. Menurut Sari, (2014) modernisasi pajak ini ditandai dengan 

penerapan teknologi informasi yang handal dan terkini dalam pelayanan 

perpajakan, seperti sistem pemayaran pajak secara online.  

Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap 

pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan 

akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya 



(Laraswati, 2017). Akhirnya saat ini wajib pajak dapat lebih mudah dalam 

pemenuhan kewaiban perpajakannya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas 

elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas 

tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (billing system). Menurut S Hadyan, 

(2017) E-Billing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam pembayaran pajak secara elektronik atau 

online ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem e-billing diharapkan 

dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Sistem pembayaran pajak elektronik yang mulai diwajibkan penggunaanya 

sejak tanggal 1 Juli 2016 ini memiliki banyak keuntungan sekaligus kemudahan 

bagi para wajib pajak. Pertama, segala urusannya akan terasa lebih mudah karena 

wajib pajak tidak perlu mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran, 

cukup dari rumah saja melakukan pembayaran pajak melalui internet bangking atau 

melalui mesin ATM yang dapat dijumpai disepanjang jalan. Wajib pajak juga tidak 

perlu lagi membawa lembaran SSP ke bank atau kantor pos persepsi. Sekarang 

hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode billing untuk melakukan transaksi 

pembayaran pajak untuk ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode 

pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking. Kedua, wajib pajak akan 

merasakan proses pembayaran pajak yang lebih cepat karena hanya dalam hitungan 

menit transaksi pembayaran pajak akan terselesaikan. 

Meskipun wajib pajak memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana 

pembayaran, tetapi wajib pajak tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan 

data pembayaran pajak karena kode billing yang ditunjukkan akan memudahkan 

teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah wajib pajak input 

sebelumnya. Atas keuntungn tersebut membuat antrian di bank atau kantor pos akan 

sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran 

pajak. Ketiga, dengan menggunakan sistem e-Billing ini, wajib pajak akan 

merasakan keakuratan dalam pengisian SSP elektronik karena sistem ini akan 

membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar 

sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak, sehingga kesalahan data 



pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dihindari. 

Kesalahan input data yang biasa terjadi di tellerjuga dapat diminimalisasi karena 

data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah wajib pajak input sendiri 

sesuai dengan transaksi perpajakan wajib pajak yang benar. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin memiliki 136.593 Wajib 

Pajak, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib 

Pajak Bendaharawan, dengan rincian sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 berikut 

ini: 

Tabel 1 

Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin 

Tahun WP 

Badan 

WP OP WP 

Bendahara 

Total 

2013 9.299 92.862 2.108 104.269 

2014 10.326 107.711 2.206 120.243 

2015 11.395 122.694 2.504 136.593 

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Banjarmasin (2016) 

Secara  umum bisa dilihat  bahwa  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  wajib  

pajak maningkat. Jumlah wajib pajak tahun 2013 dan 2014 naik sebesar 15,32%. 

Jumlah wajib pajak tahun 2014 dan 2015 naik sebesar 13,59%.  

 

Tinjauan Pustaka 

Definisi pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak 

dikelompokkan ke dalam 3 bagian menurut Halim, (2017, 5), yaitu: 

1. Pajak menurut golongannya  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak 

dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 

Contoh: pajak penghasilan 



b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain 

Contoh: pajak pertambahan nilai 

2. Pajak menurut sifatnya  

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak . 

Contoh: pajak penghasilan 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan 

keadan diri wajib pajak. 

Contoh: pajak pertambahan nilai 

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya  

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan 

atas barang mewah. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas 

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Suandy (2014, 128), adalah 

sebagai berikut. 

1. Sistem Official Assessment 

Sistem official assessment (official assessment system) adalah sistem 

pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh 

wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem 

ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini 

utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. 

2. Sistem Self Assessment 

Sistem self assessment (self assessment system) adalah sistem pemungutan 

pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya 



bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan 

wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya 

utang pajak, maka sistem self assessment sesyai dengan timbulnya utang pajak 

menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang 

menyebabkan timbulnya utang pajak (tabbestand). Untuk menyukseskan sistem 

self assessment ini dibutuhkan beberapa persyaratan dari Wajib Pajak, sebagai 

berikut. 

a) Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness). 

b) Kejujuran Wajib Pajak. 

c) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (tax mindedness). 

d) Kedisiplinan Wajib Pajak (tax diciplin). 

3. Sistem Withholding 

Sistem withholding (withholding system) adalah sistem pemungutan pajak yang 

mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak 

ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan 

pemerintah. 

Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Formulir SSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan 

peruntukan sebagai berikut: 

1. lembar ke-1  : untuk arsip wajib pajak; 

2. lembar ke-2  :  untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 

3. lembar ke-3 :  untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak; 

4. lembar ke-4 :  untuk arsip kantor penerima pembayaran. 



Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan 

peruntukan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengisian kode akun pajak dan kode jenis 

setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan tabel akun pajak dan kode jenis 

setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Wajib 

pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan 

formulir SSP. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu 

jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan 

pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode 

jenis setoran, kecuali wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, 

Berdasarkan panduan penggunaaan Billing System (Sistem Pembayaran 

Pajak Secara Elektronik, 2013), billing system yaitu sistem pembayaran elektronik 

agar wajib pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat 

Jenderal Pajak. Menurut Husnurrosyidah (2017) e-billing merupakan wujud dari 

sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. 

Proses pembayaran pajak secara elektronik terdiri dari dua proses utama 

berdasarkan SE-11/PJ/2016, yaitu pembuatan kode billing (create billing), dan 

pembayaran pajak menggunakan kode billing (payment). Kode billing sendiri 

adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis 

pembayaran atau setoran pajak  yang akan dilakukan wajib pajak (Saung, 2017). 

Wajib Pajak dapat membuat kode billing atas kewajiban pajak tertentu sesuai 

dengan jenis kepesertaan wajib pajak (badan, bendaharawan, atau orang pribadi) 

melalui kanal-kanal sebagai berikut (www.pajak.go.id): 

1. Aplikasi Billing DJP: 

a. https://sse.pajak.go.id 

b. https://sse2.pajak.go.id 

https://sse.pajak.go.id/
https://sse2.pajak.go.id/


c. https://billing-djp.intranet.pajak.go.id 

2. Bank/pos persepsi atau pihak yang ditunjuk DJP: 

a. Customer Service/Teller bank/pos persepsi 

b. SMS ID Billing 

c. Internet Banking 

Tujuan dibuatnya inovasi pembayaran pajak dengan e-Billing (Agustia, 2017 : 2), 

yaitu: 

1. Memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. 

2. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun (24 jam online) dan dimanapun. 

3. Menghindari terjadinya kesalahan transaksi seperti transaksi unmatched. 

4. Transaksi terjadi secara real time sehingga data langsung tercatat. 

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh perubahan 

sistem perpajakan dari manual menjadi sistem online terhadap kepatuhan wajib 

pajak dan belum membahas tentang hasil dari perubahan sistem tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mengetahui perbandingan jumlah WP lapor, jumlah SPT dan jumlah 

penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan pembayaran pajak secara 

elektronik di KPP Pratama Banjarmasin; 

2. mengetahui perbedaan jumlah WP lapor, jumlah SPT dan jumlah penerimaan 

pajak per jenis SPT sebelum dan sesudah penerapan pembayaran pajak secara 

elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. 

 

Metode Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin 

dengan data jumlah wajib pajak lapor, jumlah SPT dan jumlah penerimaan pajak. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data  

kuantitatif  adalah  data  yang  berupa  angka-angka  dan  dalam penelitian ini data 

kuantitatif ditunjukkan oleh data angka-angka jumlah wajib pajak lapor, jumlah 

SPT dan jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Banjarmasin. Periode pengamatan pada penelitian ini yaitu Juli 2015 sampai dengan 

Juni 2017.  

https://billing-djp.intranet.pajak.go.id/


Jenis penelitian ini adalah event study, dimana bertujuan membandingkan 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik. 

Berdasarkan keterangan pers Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 

pada tanggal 30 Desember 2015 menyebutkan bahwa pelayanan pembayaran pajak 

secara manual hanya sampai tangga 30 Juni 2016. Teknik analisis data untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan paired sample t-test. Kriteria 

pengambilan keputusan, jika nilai sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 

nol  (Ho) diterima  atau Ha ditolak, yang artinya tidak  terdapat  perbedaan data 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik. 

Sebaliknya  jika nilai sig (2-tailed)  lebih kecil dari  0,05  maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak atau Ha diterima yang artinya  terdapat  perbedaan data sebelum dan  

sesudah  periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik. 

Hasil dan Pembahasan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin sendiri memiliki 

wilayah kerja seluas 6.178,19 km2 yang meliputi 2 wilayah yaitu Kota Banjarmasin 

dengan 5 Kecamatan dan 50 kelurahan serta Kabupaten Barito Kuala dengan 

17 Kecamatan dan 200 Kelurahan. Wilayah seluas itu merupakan tantangan 

tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin dalam mengamankan 

target penerimaan   Negara.   Kantor   Pelayanan   Pajak   Pratama   Banjarmasin   

dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak mempunyai semboyan “Kami 

Himung Malayani Pian“ yang artinya bahwa dalam memberikan pelayanan 

kepada Wajib Pajak kami harus selalu memberikan yang terbaik dengan murah 

senyum, ramah dan dengan integritas tinggi sesuai dengan kode etik yang ada serta 

dengan Visi dan Misi KPP Pratama Banjarmasin. 

Berikut ini disajikan perhitungan hasil dari jumlah dan rata-rata WP lapor, 

SPT dan Nominal WP setor per jenis SPT di KPP Pratama Banjarmasin. Adapun 

jenis SPT yang terdata pada KPP Pratama Banjarmasin yaitu : 

1. SPT Masa PPN/PPnBM 1107 PUT 

2. SPT Masa PPN/PPnBM 1111 

3. SPT Masa PPN/PPnBM 1111 DM 

4. SPT Masa PPh Pasal 15 



5. SPT Masa PPh Pasal 21/26 

6. SPT Masa PPh Pasal 22 

7. SPT Masa PPh Pasal 23/26 

8. SPT Masa PPh Pasal 25 

9. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

 

Tabel 2 

Data Jumlah dan Rata-Rata WP Lapor, SPT dan Nominal WP Setor  

Periode Juli 2015 s/d Juni 2017 Per Jenis SPT di KPP Pratama Banjarmasin 

Data Periode Jenis SPT 
WP 

Lapor 
Naik/ 
Turun 

SPT 
Naik/ 
Turun 

Nominal WP 
Setor (Rp) 

Naik/ 
Turun 

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1107 
PUT 

        
1,115  

97 

         
146  

3 

                  
13,373,890,294       

(4,046,582,090) 

Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1107 
PUT 

        
1,212  

         
149  

                     
9,327,308,204  

Rata-
rata 

Sebelum 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1107 
PUT 

              
93  

8 

           
12  

0 

                     
1,114,490,858          

(337,215,174) 

Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1107 
PUT 

            
101  

           
12  

                        
777,275,684  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 

      
32,320  

-3572 
   18,833  

-3464 

                
547,550,290,688    

(42,196,891,607) 
Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 

      
28,748     15,369  

                
505,353,399,081  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 

        
2,693  

298 
     1,569  

289 

                  
45,629,190,891       

(3,516,407,634) 
Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 

        
2,396       1,281  

                  
42,112,783,257  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 
DM 

            
323  

-32 

           
26  

5 

                        
301,285,596             

(82,805,383) 

Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 
DM 

            
291  

           
31  

                        
218,480,213  

Rata-
rata 

Sebelum 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 
DM 

              
27  

-3 
             2  

0 

                           
25,107,133               

(6,900,449) 

Sesudah 

SPT Masa 
PPN/PPnBM 1111 
DM 

              
24               3  

                           
18,206,684  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 15 

            
575  

-37 

           
75  

1 

                  
50,095,355,557         

3,304,110,180  
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 15 

            
538  

           
76  

                  
53,399,465,737  

Rata-
rata Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 15 

              
48  

3 
             6  

0 
                     

4,174,612,963  
           

275,342,515  



Data Periode Jenis SPT 
WP 

Lapor 
Naik/ 
Turun 

SPT 
Naik/ 
Turun 

Nominal WP 
Setor (Rp) 

Naik/ 
Turun 

Sesudah 
SPT Masa PPh 
Pasal 15 

              
45               6  

                     
4,449,955,478  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 21/26 

      
53,379  

-31 
   35,178              

2,892  

                
272,624,106,182    

(67,923,187,170) 
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 21/26 

      
53,348     38,070  

                
204,700,919,012  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa PPh 
Pasal 21/26 

        
4,448  

-3 
     2,932  

241 

                  
22,718,675,515       

(5,660,265,598) 
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 21/26 

        
4,446       3,173  

                  
17,058,409,918  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 22 

        
1,158  

210 

         
118  

44 

                  
67,892,529,985    

(16,947,368,763) 
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 22 

        
1,368  

         
162  

                  
50,945,161,222  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa PPh 
Pasal 22 

              
97  

-18 

           
10  

-4 

                     
5,657,710,832       

(1,412,280,730) 

Sesudah 
SPT Masa PPh 
Pasal 22 

            
114  

           
14  

                     
4,245,430,102  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 23/26 

        
5,644  

639 

         
429  

-25 

                
267,585,352,660       

83,205,366,332  

Sesudah 
SPT Masa PPh 
Pasal 23/26 

        
6,283  

         
404  

                
350,790,718,992  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa PPh 
Pasal 23/26 

            
470  

53 

           
36  

-2 

                  
22,298,779,388         

6,933,780,528  

Sesudah 
SPT Masa PPh 
Pasal 23/26 

            
524  

           
34  

                  
29,232,559,916  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 25 

      
32,752  

-1142 
   25,192  

-473 

                
152,105,544,423         

6,321,618,708  

Sesudah 
SPT Masa PPh 
Pasal 25 

      
31,610     24,719  

                
158,427,163,131  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa PPh 
Pasal 25 

        
2,729  

95 
     2,099  

39 

                  
12,675,462,035             

526,801,559  
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 25 

        
2,634       2,060  

                  
13,202,263,594  

Jumlah 
Sebelum 

SPT Masa PPh 
Pasal 4 ayat (2) 

        
4,035  

10 

         
458  

88 

                
239,455,350,577    

(10,544,754,363) 
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 4 ayat (2) 

        
4,045  

         
546  

                
228,910,596,214  

Rata-
rata 

Sebelum 
SPT Masa PPh 
Pasal 4 ayat (2) 

            
336  

1 

           
38  

7 

                  
19,954,612,548          

(878,729,530) 
Sesudah 

SPT Masa PPh 
Pasal 4 ayat (2) 

            
337  

           
46  

                  
19,075,883,018  

Sumber : KPP Pratama Banjarmasin (diolah 2018) 

Jumlah nominal WP setor untuk SPT Masa PPN/PPnBM 1107 PUT 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik turun 

sebesar 4.046.582.090, untuk SPT Masa PPN/PPnBM 1111 juga turun yaitu sebesar 

42.196.891.607. Adapun SPT yang juga mengalami penurunan jumlah WP setor 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik yaitu 

SPT Masa PPN/PPnBM 1111 DM, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh 



Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan tabel 2 juga diperoleh hasil 

jumlah nominal WP setor sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran 

pajak secara elektronik yang mengalami kenaikan untuk jenis SPT antara lain SPT 

Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan SPT Masa PPh Pasal 25. 

Berdasarkan data pada tabel 2 kemudian dihitung  jumlah secara 

keseluruhan selama periode sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran 

pajak secara elektronik untuk jumlah WP lapor, jumlah SPT dan jumlah nominal 

WP setor, dimana hasilnya disajikan pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3  

Data Jumlah WP Lapor, Jumlah SPT dan Jumlah Nominal WP Setor Periode Juli 

2015 s/d Juni 2016 dan Periode Juli 2017 s/d Juni 2017 

Periode Data Jumlah Naik/Turun 

Sebelum WP Lapor                     131,301  
(3,858) 

Sesudah WP Lapor                     127,443  

Sebelum SPT                       80,455  
(929) 

Sesudah SPT                       79,526  

Sebelum Nominal WP Setor (Rp)  1,610,983,705,962  
(48,910,494,156) 

Sesudah Nominal WP Setor (Rp)  1,562,073,211,806  

         Sumber : KPP Pratama Banjarmasin (diolah 2018) 

Hasil perhitungan selisih jumlah data WP lapor sebelum dan sesudah 

periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik pada tabel 3 terlihat 

mengalami penurunan sebesar 3.858, begitu juga untuk data jumlah SPT sebelum 

dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik juga 

mengalami penurunan sebesar 929. Untuk jumlah nominal WP setor sebelum dan 

sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik juga mengalami 

penuruan sebesar48.910.494.156. Sehingga secara keseluruhan data sebelum dan 

sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik terlihat mengalami 

penurunan. 

Apabila melihat hasil perhitungan yang menunjukkan adanya penurunan 

data jumlah WP lapor, jumlah SPT dan jumlah nominal WP setor yang mengalami 

penurunan pada sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara 

elektronik, tahap selanjutnya adalah menganalisis dengan menggunakan paired 



sample t-test untuk masing-masing jenis SPT. Berikut ini hasil analisis paired 

sample t-test dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Hasil Analisis Paired Sample t-test Untuk Masing-Masing Jenis SPT Berdasarkan 

Data WP Lapor, SPT dan Nominal WP Setor 

Jenis SPT Data t hitung Sig (2-tailed) Keterangan 

SPT Masa PPN/PPnBM 1107 
PUT 

WP Lapor -0.903 0.386 tidak signifikan 

SPT -0.231 0.821 tidak signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 2.911 0.014 Signifikan 

SPT Masa PPN/PPnBM 1111 

WP Lapor 17.494 0.000 Signifikan 

SPT 30.417 0.000 Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 2.200 0.500 Signifikan 

SPT Masa PPN/PPnBM 1111 
DM 

WP Lapor 6.189 0.000 Signifikan 

SPT -1.603 0.137 tidak signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 8.297 0.000 Signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 15 

WP Lapor 1.426 0.182 tidak signifikan 

SPT -0.178 0.862 tidak signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) -1.502 0.161 tidak signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 21/26 

WP Lapor 0.021 0.983 tidak signifikan 

SPT -5.806 0.000 Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 3.308 0.007 Signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 22 

WP Lapor -3.326 0.007 Signifikan 

SPT -4.199 0.001 Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 3.006 0.012 Signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 23/26 

WP Lapor -5.167 0.000 Signifikan 

SPT 0.699 0.499 tidak signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) -2.027 0.068 tidak signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 25 

WP Lapor 16.049 0.000 Signifikan 

SPT 5.604 0.000 Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) -1.585 0.141 tidak signifikan 

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 
(2) 

WP Lapor -0.230 0.822 tidak signifikan 

SPT -6.412 0.000 Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 1.179 0.263 tidak signifikan 

Sumber : Hasil Analisis Data (diolah 2018) 

Hasil analisis data untuk masing-masing jenis SPT berdasarkan tabel 3 

terlihat untuk uji paired sample t-test WP lapor yang signifikan terdapat perbedaan 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik yaitu 

SPT Masa PPN/PPnBM 1111, SPT Masa PPN/PPnBM 1111 DM, SPT Masa PPh 



Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 25 dimana nilai sig (2-

tailed) lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil uji paired sample t-test WP lapor yang 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah periode penerapan 

pembayaran pajak secara elektronik karena nilai sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 

yaitu SPT Masa PPN/PPnBM 1107 PUT, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh 

Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

Hasil uji paired sample t-test jumlah SPT yang terdapat perbedaan yang 

signifikan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran 

pajak secara elektronik yaitu untuk SPT Masa PPN/PPnBM 1111, SPT Masa PPh 

Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Masa PPh 

Pasal 4 ayat (2) karena nilai nilai sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai 

nilai sig (2-tailed) Hasil uji paired sample t-test SPT Masa PPN/PPnBM 1107 PUT 

, lebih besar dari 0,05 SPT Masa PPN/PPnBM 1111 DM, SPT Masa PPh Pasal 15 

dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

data sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik. 

Nilai nominal WP setor sebelum dan sesudah periode penerapan 

pembayaran pajak secara elektronik berdasarkan hasil uji paired sample t-test untuk 

masing-masing SPT pada tabel 4 menunjukkan bawa SPT Masa PPN/PPnBM 1107 

PUT, SPT Masa PPN/PPnBM 1111, SPT Masa PPN/PPnBM 1111 DM, SPT Masa 

PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22 terdapat perbedaan yang signifikan data 

sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik karena 

nilai sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai sig (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05 pada hasil uji paired sample t-test SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh 

Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan data sebelum dan sesudah 

periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik. 

Hasil secara keseluruhan untuk uji paired sample t-test WP lapor, SPT dan 

nominal WP setor bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 

Hasil Uji uji Paired Sample t-test Secara Keseluruhan 

Data t hitung Sig (2-tailed) Keterangan 



WP Lapor 2,185 0,031 Signifikan 

SPT 0,661 0,510 Tidak Signifikan 

Nominal WP Setor (Rp) 0,821 0,414 Tidak Signifikan 

           Sumber : Hasil Analisis Data (diolah 2018) 

Hasil uji paired sample t-test WP lapor, SPT dan nominal WP setor untuk 

semua jenis SPT menunjukkan pada data WP lapor terdapat perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara 

elektronik ditunjukkan nilai sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada SPT 

dan nominal WP setor tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik ditunjukkan nilai 

sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

 

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. terjadi perubahan yaitu adanya penurunan data jumlah WP lapor, jumlah SPT 

dan jumlah nominal WP setor sebelum dan sesudah periode penerapan 

pembayaran pajak secara elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. Penurunan 

jumlah WP lapor disebabkan sebagian wajib pajak masih perlu waktu untuk 

mempelajari adanya perubahan sistem menjadi online, karena semua akan 

saling terkait, sebagian wajib pajak yang terbiasa dengan sistem manual 

memerlukan waktu untuk merubah semua prosedur menjadi sistem online. 

Turunnya jumlah WP lapor memberikan dampak terhadap turunnya jumlah 

SPT dan jumlah nominal WP setor; 

2. terdapat perbedaan yang signifikan untuk jumlah WP lapor sebelum dan 

sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara elektronik, sedangkan 

untuk jumlah SPT dan jumlah nominal WP setor tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudah periode penerapan pembayaran pajak secara 

elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. 

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini meneliti sebatas perbedaan dan menganalisis dari sistem 

pembayaran pajak manual dengan sistem pembayaran pajak elektronik 



terhadap jumlah WP lapor, jumlah SPT serta jumlah nominal WP setor yang di 

ambil dari satu tahun kebelakang sebelum penggunaan e-billing dan satu tahun 

ke depan saat penggunaan e-billing. 

2. Penelitian ini hanya melibatkan ruang lingkup dari Kantor Pelayanan Pajak 

Banjarmasin sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada penelitian 

yang cakupannya lebih luas atau lebih besar. 

Beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya: 

1. sosialisasi yang berkaitan tentang pembayaran pajak secara elektronik (E-

Billing) perlu di perbanyak supaya para wajib pajak bisa benar-benar mengerti 

bagaimana cara menggunakan sistem tersebut; 

2. peningkatan kualitas pelayanan perpajakan termasuk juga jaringan internet 

serta tempat-tempat penerimaan pembayaran secara elektronik yang 

mempermudah masyarakat untuk melapor dan menyetorkan pajaknya; 

3. pembaharuan database perpajakan sehingga memudahkan petugas pajak untuk 

mengakses data terkait pembayaran pajak secara elektronik; 

4. penerapan sanksi pajak yang lebih tegas sehingga masyarakat harus mau dan 

sadar tentang pentingnya pajak bagi pembangunan; 

5. bagi penelitian selanjutnya bisa dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib 

pajak sehingga lebih terukur dampak perubahan sistem pembayaran pajak 

tersebut. 
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