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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman

Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  penerapan  Faktur  Pajak  elektronik  (e-Faktur)  yang
diberlakukan 1 Juli  2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak pulau Jawa dan Bali.
Sampel  yang  digunakan  sebanyak  35  responden.  Metode  yang  digunakan  adalah
diskriptif  kualitatif.  Temuan  dari  penelitian  ini  adalah  secara  keseluruhan  penerapan
Pengusaha Kena Pajak di  KPP Pratama  Surabaya  Rungkut  cukup baik meskipun ada
beberapa Pengusaha Kena Pajak yang mengalami kesulitan yaitu mengenai hal-hal yang
menyangkut  e-Faktur  seperti  penggantian  dan  pembatalan  e-Faktur,  lupa  password,
e-Faktur  rusak  atau  hilang,  dsb.  Dan  juga  mengenai  aplikasi  e-Faktur  yang  belum
sempurna hal tersebut di karenakan nota retur yang tidak dapat di print. Berdasarkan hasil
penelitian,  peneliti  memberikan  saran  bahwa  sebelum  Direktorat  Jendral  Pajak
mengeluarkan peraturan ataupun aplikasi  yang baru sebaiknya  peraturan tersebut diuji
terlebih dahulu agar tidak mengakibatkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu
jumlah update yang terlalu sering bisa mengganggu kenyamanan Pengusaha Kena Pajak
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PENDAHULUAN 
Salah  satu  jenis  pajak  yang

merupakan  sumber  penerimaan  Negara
adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Di  Indonesia  pemungutan  Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  dilakukan
sejak 1 April 1985 yang pemungutannya
didasarkan  pada  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak
Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  atas
Barang  Mewah.  Dengan  di-
berlakukannya  Undang-Undang  PPN
Tahun  1983  secara  otomatis  Pajak
Penjualan  Undang-Undang  darurat
Nomor 19 Tahun 1951 dinyatakan tidak
berlaku. Dan yang menggantikan Pajak
penjualan  (PPN)  sejak  1  April  1985
yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1983
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
dan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun
2000  tentang  PPN  dan  PPnBM.
Kemudian  berubah  lagi  dengan
disahkannya Undang-undang baru yaitu

Undang-undang PPN Nomor  42 Tahun
2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April
2010.

Pajak Pertambahan Nilai adalah
pajak  yang  dikenakan  terhadap
penyerahan  atau  impor  Barang  Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak  (PKP),  dan  dapat  dikenakan
berkali-kali setiap ada pertambahan nilai
dan  dapat  dikreditkan  (Nine,  2015:18).
Didalam  Pajak  Pertambahan  Nilai
terdapat  istilah  Pengusaha  Kena  Pajak
(PKP) yaitu pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  yang
dikenai  pajak  berdasarkan  Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak
termasuk  Pengusaha  Kecil  yang
batasannya  ditetapkan  oleh  Menteri
Keuangan,  kecuali  Pengusaha  Kecil
yang  memilih  untuk  dikukuhkan
menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (Nine,
2015:18).
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Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)
yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut
wajib membuat  Faktur Pajak berbentuk
elektronik.  Namun  fakta  dilapangan
tidak  semua  Pengusaha  Kena  Pajak
mengerti  tata  cara  pembuatan  Faktur
Pajak  elektronik  tersebut,  padahal  para
Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  sudah
mengikuti sosialisasi dari KPP Pratama
Surabaya Rungkut setempat. Khususnya
Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan
di  KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut,
Beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP)
masih  merasa  bingung  dengan  system
baru  tersebut,  karena  Faktur  Pajak
elektronik  ini  Pengusaha  Kena  Pajak
(PKP)  membutuhkan  tenaga  ahli  di
bidang  komputerisasi  yang  mahir
maupun biaya tambahan untuk memiliki
perangkat  system  sesuai  ketentuan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini
tentu akan berpengaruh di KPP Pratama
Surabaya Rungkut tersebut.

Oleh karena itu, dari pemaparan
diatas  penulis  akan  mengangkat
penelitian  yang  berkenaan  dengan
kesiapan Pengusaha Kena Pajak di KPP
Pratama  Surabaya  Rungkut  atas
penerapan Faktur Pajak elektronik. Dari
penelitian ini dapat ditemukan kesulitan
maupun  keluhan  dari  Pengusaha  Kena
Pajak  atas  penerapane-Faktur  yang
dilaksanakan  pada  1  Juli  2015  untuk
seluruh  Wajib  Pajak  PKP di  Jawa  dan
Bali

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  dan  Dasar  Hukum  Pajak
Pertambahan Nilai

Apabila dilihat  dari  sejarahnya,
Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan
pengganti  dari  Pajak Penjualan.  Alasan
penggantian ini karena Pajak Penjualan
dirasa  sudah tidak lagi  memadai  untuk
menampung  kegiatan  masyarakat  dan
belum  mencapai  sasaran  kebutuhan
pembangunan,  antara  lain  untuk
meningkatkan  penerimaan  Negara,
mendorong  ekspor,  dan  pemerataan
pembebanan  pajak.  Undang-undang
yang  mengatur  pengenaan  Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak

Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPN
BM)  adalah  Undang-undang  Nomor  8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak
Penjualan  atas  Barang  Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42  Tahun  2009.  Undang-undang  ini
disebut  Undang-Undang  Pajak
Pertambahan Nilai 1984.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
adalah  pajak  tidak  langsung  atas
konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan
Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan
di dalam daerah Pabean. Pajak konsumsi
adalah  pajak  yang  dikenakan  atas
pengurangan  yang  ditujukan  untuk
konsumsi (Nine, 2015:24).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
adalah pajak atas konsumsi barang dan
jasa  di  Daerah Pabean yang  dikenakan
secara bertingkat di setiap jalur produksi
dan  distribusi.Pengenaan  Pajak
Pertambahan  Nilai  sangat  dipengaruhi
oleh perkembangan transaksi bisnis serta
pola  konsumsi  masyarakat  yang
merupakan  objek  dari  Pajak
Pertambahan  Nilai.Perkembangan
ekonomi  yang  sangat  dinamis  baik  di
tingkat  nasional,  regional,  maupun
internasional  terus  menciptakan  jenis
serta  polatransaksi  bisnis  yang
baru.Sebagai  contoh,  dibidang  jasa,
banyak  timbul  transaksi  jasa  baru  atau
modifikasi  dari  transaksi  sebelumnya
yang  pengenaan  Pajak  Pertambahan
Nilainya  belum  diatur  dalam  Undang-
Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai
(Wiston, 2010:01).

Dalam  rangka  menjawab
perubahan  yang  sangat  cepat  tersebut,
perlu  dilakukan  pembaruan  dan
penyempurnaan  Undang-Undang  Pajak
Pertambahan  Nilai.  Pembaruan
(reformasi) system pajak konsumsi telah
dilakukan  pada  tahun  1983  dengan
diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor
8  Tahun  1983  tentang  Pajak
Pertambahan NIlai Barang dan Jasa dan
Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah.
Langkah  pembaruan  dan
penyempurnaan  terus  dilakukan  secara
konsisten  pada  tahun  1994  dengan
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diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor
11 tahun 1994 dan terakhir tahun 2009
dengan  diterbitkannya  Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009.

Sebelum  Barang  Kena  Pajak
atau Jasa Kena Pajak di konsumsi pada
tingkat  konsumen,  PPN telah  dipungut
pada setiap jalur produksi dan distribusi.
Pemungutan  pada  setiap  tingkat  tidak
akan menimbulkan pajak ganda karena
adanya  kredit  pajak.  Pengenaan  PPN
yang  diserahkan  kepada  Pengusaha
Kena  Pajak,  Nilai  tambah  yang
dimaksudkan  adalah  selisih  harga  jual
dan  harga  pokok  barang  tersebut.
Menurut  (Waluyo,  2011:10)  terdapat
tiga metode untuk menentukan besarnya
pajak terutang atas PPN yaitu :
1. Adition  Method,  dalam metode  ini

PPN dihitung dari tarif kali seluruh
penjumlahan  nilai  tambah.  Metode
ini  mensyaratkan  setiap  Pengusaha
Kena  pajak  harus  mempunyai
pembukuan  yang  tertib  dan  rinci
atas biaya yang dikeluarkan.

2. Substraction  Method,  pada  metode
ini PPN yang terutang dihitung dari
tarif  kali  selisih  antara  harga
penjualan dan harga pembelian.

3. Credit  Method,  metode  ini  harus
mencari  selisih  antara  pajak  yang
dibayar  saat  pembelian  dengan
pajak yang dipungut saat penjualan.

Faktur Pajak
Berdasarkan  UU No  42  Tahun

2009,  Faktur  Pajak  adalah  bukti
pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pajak  Masukan  adalah  Pajak
Pertambahan  Nilai  yang  seharusnya
sudah  dibayar  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak  karena  perolehan  Barang  Kena
Pajak  dan/atau  perolehan  Jasa  Kena
Pajak  dan/atau  pemanfaatan  Barang
Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar
daerah pabean dan/atau pemanfaatanjasa
kena  pajak  dari  luar  daerah  pabean
dan/atau impor barang kena pajak.

Pajak  Keluaran  adalah  Pajak
Pertambahan Nilai  terutang yang wajib

dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak
yang  melakukan  penyerahan  Barang
Kena  Pajak,  penyerahan  Jasa  Kena
Pajak,  ekspor  Barang  Kena  Pajak
berwujud,  ekspor  barang  kena  pajak
tidak  berwujud,  dan/atau  ekspor  Jasa
Kena  Pajak.  Pajak  Keluaran  adalah
Pajak Pertambahan Nilai  terutang yang
wajib  dipungut  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak  yang  melakukan  penyerahan
Barang  Kena  Pajak,  penyerahan  Jasa
Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud,  ekspor  Barang  Kena  Pajak
tidak  Berwujud,  dan/atau  ekspor  Jasa
Kena Pajak.

(Waluyo,  2011:84)  men-
definisikan  Faktur  Pajak  sebagai  bukti
pungutan  pajak  yang  dibuat  oleh
Pengusaha  Kena  Pajak  karena
penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau
penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti
pungutan  pajak  karena  impor  barang
Kena  Pajak  digunakan  oleh  Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha  Kena  Pajak  wajib
membuat  Faktur  Pajak  untuk  setiap
penyerahan  Barang  Kena  Pajak  yang
dilakukan di dalam daerah pabean atau
ekspor  brang  kena  pajak  dan  untuk
setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dilakukan  di  dalam  daerah  Pabean.
Pembuatan  Faktur  Pajak  bersifat  wajib
bagi  setiap  Pengusaha  Kena  Pajak.
Karena Faktur Pajak adalah bukti bukti
yan  menjadi  sarana  pelaksanaan  cara
kerja  (mekanisme)  pengkreditan  Pajak
Pertambahan Nilai.

Apabila  pembayaran  diterima
sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak
atau  sebelum  penyerahan  Jasa  Kena
Pajak,  Faktur  Pajak  dibuat  saat
pembayaran. Bila pembayaran di terima
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak
atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka
terutangnya  pajak  terjadi  pada  saat
penerimaan  pembayaran.  Oleh  karena
itu,  Faktur  Pajak  dibuat  pada  saat
pembayaran.  Apabila  penyerahan
tersebut  dilakukan  penyerahan,  maka
faktur  pajak  di  buat  pada  saat
pembayaran  sebagian-sebagian  atau
penyerahan uang muka tersebut. 
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Faktur Pajak hanya boleh dibuat
oleh  Pengusaha  Kena  Pajak.  Oleh
karena itu, bagi orang pribadi dan badan
yang  tidak  dikukuhkan  sebagai
Pengusaha  Kena  Pajak  dilarang
membuat  Faktur  Pajak.  Larangan
membuat  Faktur  Pajak  oleh  bukan
Pengusaha  Kena  Pajak  di  maksudkan
untuk  melindungi  pembeli  dari
pemungutan  pajak  yang  tidak
semestinya.  Namun  demikian,  apabila
Faktur  Pajak  telah  dibuat  oleh  orang
pribadi  atau  badan  yang  tidak
dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena
Pajak  tersebut,  jumlah  pajak  yang
tercantum  dalam  Faktur  Pajak  harus
disetorkan ke Kas Negara.

Berdasarkan  latar  belakang
masalah  dan  dasar  teori  yang  telah
dikemukakan  sebelumnya,  maka
kerangka  konseptual  dari  penelitian ini
dapat di gambarkan sebagai berikut :

Sumber : Data diolah penulis
Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan

adalah  diskriptif  kualitatif.  Menurut
(Moleong,  2014:9)  Diskriptif  kualitatif
adalah  pengamatan,  wawancara,  atau
penelaahan dokumen.  Metode kualitatif
ini  digunakan  dengan  alasan
menyesuaikan  metode  kualitatif  mudah

apabila  berhadapan  dengan  kenyataan
jamak,  metode  ini  menyajikan  secara
langsung  hakikat  hubungan  antara
peneliti  dengan  responden,  metode  ini
lebih  peka  dan  lebih  dapat
menyesuaikan  diri  dengan  banyak
penajaman  pengaruh  bersama  terhadap
pola-pola diri dengan banyak penajaman
pengaruh  bersama  terhadap  pola-pola
nilai yang dihadapi.

Tempat penelitian adalah Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya
Rungkut.  Penelitian  akan  dilakukan
dengan  membagikan  kuisioner  kepada
35  responden.  Dengan  kriteria
Perusahaan tersebut melaksanakan PPN
dengan  program  e-faktur.  Wawancara
dengan account representative (AR).

Penetapan  sampel  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini
menggunakan  jenis  metode  random
sampling.  Teknik  sampling  ini  diberi
nama  demikian  karena  di  dalam
pengambilan  sampelnya,  peneliti
“mencampur”  subjek-subjek  di  dalam
populasi  sehingga semua subjek-subjek
dalam populasi dianggap sama. Adapun
caranya  adalah  dengan  survey
memberikan  pertanyaan  kepada
Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang
terdaftar  di  KPP  Pratama  Surabaya
Rungkut.

Peraturan  Pemerintah  Nomor
PENG-3/PJ.02/2015  adalah  peraturan
terbaru.  Yang  dikeluarkan  pemerintah
dengan  tujuan  untuk  menekan
seminimal  mungkin  terjadinya  faktur
pajak fiktif yang merugikan negara dan
memberikan  kemudahan  kepada  PKP
dalam  membuat  faktur  pajak  dengan
menggunakan  dan  memanfaatkan
tehnologi informasi dan di sisi lain, bagi
Direktorat Jenderal Pajak, penerapan e-
faktur  akan  meningkatkan  validitas
faktur pajak sekaligus berfungsi sebagai
collecting data  penyerahan  barang/jasa
kena pajak oleh PKP

Peraturan  Direktorat  Jenderal
Pajak  Nomor  per  -  16/PJ/2014  adalah
tentang  tata  cara  pembuatan  dan
pelaporan  faktur  pajak  berbentuk
elektronik
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Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  151/PMK.03/2013  adalah
tentang Tata  Cara  Pembuatan  dan  Tata
Cara  Pembetulan  atau  Penggantian
Faktur Pajak

Peraturan  Direktorat  Jenderal
Pajak  Nomor  PER-24/PJ/2012  adalah
tentang  Bentuk,  Ukuran,  Tata  Cara
Pengisian  Keterangan,  Prosedur
Pemberitahuan  dalam  Rangka
Pembuatan,  Tata Cara Pembetulan atau
Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan
Faktur Pajak sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal
Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

HASIL
Langkah-langkah  dalam  menggunakan
aplikasi  e-Faktur  Pajak  di  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya
Rungkut
Langkah 1: Melengkapi Formulir dan 
Persyaratan
A. Menyiapkan  Surat  Permohonan

Sertifikat Elektronik
a) Surat  Permintaan  Sertifikat

Elektronik dan Surat Pernyataan
PersetujuanPenggunaan
Sertifikat  Elektronik
ditandatangani  oleh  pengurus
Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)
yang nama tercantum pada SPT
Tahunan  PPh  Badan  Tahun
Pajak Terakhir.

b) Pengurus  Kantor  Pelayanan
Pajak  (KPP)  wajib
menunjukkan:
1) WNI: KTP Elektronik asli,

Kartu  Keluarga  (KK)  asli,
beserta  photocopy kedua
dokumen tersebut;

2) WNA:  Paspor  asli,
KITAS/KITAP asli, beserta
photocopy kedua dokumen
tersebut;

3) Softcopy pas  foto
WNI/WNA  terbaru  yang
disimpan  ke  dalam  CD
(compact  disc) atau media
lain. File foto diberi nama:
NPWP-nama  pengurus-
nomor KTP.

4) Asli  SPT  Tahunan  Badan
& Bukti Penerimaan Surat
atau  Tanda  Terima
Pelaporan SPT.

A. Menyiapkan  Surat  Permohonan
Kode Aktivasi dan Password

a) Surat  Permohonan  Kode
Aktivasi  dan  Password harus
diisi  dengan  lengkap  dan
ditandatangani  oleh  pengurus
Pengusaha Kena Pajak (PKP);

b) Format  Surat  Permohonan
harus sesuai  dengan Lampiran
IA  Peraturan  DJP  No.  PER
17/PJ/2014;

c) Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)
harus  memenuhi  syarat  agar
dapat  mengajukan  kode
aktivasi  dan password,  yakni
telah  melakukan  Registrasi
Ulang  Pengusaha  Kena  Pajak
oleh KPP tempat PKP terdaftar
berdasarkan Peraturan DJP 120
PER-05/PJ/2012  beserta
perubahannya dan laporan hasil
registrasi  ulang atau  verifikasi
yang  menyatakan  Pengusaha
Kena  Pajak  (PKP)  tetap
dikukuhkan  atau  Pengusaha
Kena  Pajak  (PKP)  telah
dilakukan  verifikasi
berdasarkan peraturan  Menteri
Keuangan  No.  PMK-
73/PMK.03/2012.

Langkah 2:  Pergi  ke  Kantor  Pelayanan
Pajak Pratama Surabaya Rungkut
a) Pengurus  Pengusaha  Kena

Pajak(PKP)  harus  secara  langsung
menyampaikan  surat  Permohonan
Sertifikat  Elektronik  ke  Kantor
Pelayanan  Pajak  (petugas  Kantor
Pelayanan  Pajak  (KPP)  tidak
menerima  Perwakilan  pengurus
Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)
tempat PKP dikukuhkan.

b) Petugas  Pengusaha  Kena  Pajak
(KPP) menerima Perwakilan untuk
surat  Permohonan  Kode  Aktivasi
dan Password jika  akan
ditandatangani  oleh  selain
pengurus  Pengusaha  Kena  Pajak
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(PKP) (dengan syarat melampirkan
surat kuasa).

c) Penerbitan  surat  penyetujuan  atau
penolakan  Kode  Aktivasi  dan
Password paling lama 3 (tiga) hari
kerja.  Kode  Aktivasi  dikirim
melalui  pos  ke  alamat  PKP,
password dikirim melalui email ke
alamat  email  Pengusaha  Kena
Pajak  (PKP)  yang  dicantumkan
dalam  surat  permohonan  Kode
Aktivasi dan Password.

Langkah 3: Aktivasi
a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib

membawa  surat  penyetujuan
aktivasi dan password yang dikirim
oleh Diretorat Jenderal Pajak (DJP)
beserta lembaran surat  Permintaan
Aktivasi  Akun  Pengusaha  Kena
Pajak (PKP) ke Kantor  Pelayanan
Pajak.  Aktivasi  akun  akan  selesai
pada hari itu juga.

b) Surat  Permintaan  Aktivasi  Akun
Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus
sesuai  dengan  lampiran  IE
Peraturan  DJP  No.
PER/17/PJ/2014.

Langkah 4: e-Nofa
a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat

mengakses  e-Nofa  dengan
memasukkan  username dan
password yang  sudah  diberikan
oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak
(DJP).

b) e-Nofa  sebuah  aplikasi  untuk
mendapatkan elektronik nomor seri
faktur  pajak yang  akan digunakan
pada e-Faktur.

Langkah 5: Download Aplikasi e-Faktur
Pajak
a) Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: 

http://svc.efaktur.pajak.go.id/install
er/EFaktur_Windows_32bit.zip

b) Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: 
http://svc.efaktur.pajak.go.id/install
er/EFaktur_Windows_64bit.zip

c) Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: 
http://svc.efaktur.pajak.go.id/install
er/EFaktur_Lin32.zip

d) Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: 
http://svc.efaktur.pajak.go.id/install
er/EFaktur_Lin64.zip

e) Aplikasi e-Faktur Machinthos 64 
bit:http://svc.efaktur.pajak.go.id/ins
taller/EFaktur_Mac64.zip

Tanggapan  Responden  dan  Analisa
Deskriptif Kualitatif

Karakteristik  tanggapan
reponden  terhadap  survey  yang
diberikan peneliti nampak pada jawaban
respoden.  Dari  survey  yang  dilakukan
peneliti yang bisa memberikan jawaban
hanya  kuasa  dan  konsultan  yaitu
sebanyak 35 orang saja. Sedangkan yang
lainnya  15  orang  bukan  orang  yang
bekerja di bagian pajak. Dalam analisis
ini  akan  diuraikan tingkat  pengetahuan
pemahaman  oleh  responden  mengenai
program e-Faktur  di  Kantor  Pelayanan
Pajak  (KPP)  Pratama  Surabaya
Rungkut.  Berikut  ini  pertanyaan  yang
dilakukan peneliti antara lain yaitu :
1) Dari segi pemahaman teknologi

Pertanyaan  pertama  yaitu  :
Apakah  aplikasi  e-Faktur  hanya  bisa
diakses  melalui  satu  komputer  on-line
saja ? 

Dari  35  responden  yang  saya
survey,  jawaban  meraka  adalah  iya
hanya  bisa  diakses  melalui  satu
komputer  on-line  saja  karena  hal
tersebut  sudah  disosialisasikan  oleh
KPP.Perlu  kita  ketahui  kenapa  hanya
dapat diakses melalui satu komputer on-
line saja hal tersebut dikarenakan untuk
keamanan  data  transaksi  dan
kenyamanan  aplikasi  dan  tidak
disarankan  untuk  menggunakan
beberapa  aplikasi  e-Faktur  dalam  satu
komputer.

Pertanyaan  kedua  yaitu  :
Apakah  aplikasi  e-Faktur  tidak  dapat
digunakan  untuk  beberapa  Pengusaha
Kena Pajak ?

Dari 35 responden yang peneliti
survey,  terdapat  25  responden  yang
menjawab  iya  e-Faktur  tidak  dapat
digunakan  untuk  beberapa  Pengusaha
Kena Pajak, sisanya 10 responden yang
menjawab  tidak  tahu  karena  di
perusahaannya  memang  hanya
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mengerjakan  e-Faktur  satu  perusahaan
saja. Bahwa 1(satu) sertifikat elektronik
diberikan untuk 1(satu) pengusaha kena
pajak  dan  1(satu)  sertifikat  elektronik
digunakan  untuk  1(satu)  aplikasi
e-Faktur  sehingga  1(satu)  aplikasi
e-Faktur  tidak  dapat  digunakan  untuk
beberapa pengusaha kena pajak.

Pertanyaan  ketiga  yaitu  :
Apakah pengambilan nomer  seri  faktur
dapat  dilakukan  secara  on-line  dan
bagaimana caranya ?Dari 35 responden
yang  peneliti  survey,  jawaban  meraka
adalah  iya  pengambilan  nomer  seri
faktur  dapat  dilakukan  secara  on-line
dengan cara memasukkan username dan
password  yang  sudah  diberikan  oleh
Direktorat Jendral Pajak.

Pertanyaan  keempat  yaitu  :
Apakah  faktur  pajak  masukan  anda
dapat  langsung  discanner  dari
smartphone  ?  Dari  35  responden  yang
peneliti  survey,  terdapat  32  responden
yang  menjawab  iya,  faktur  pajak
masukan anda dapat langsung discanner
dari  smartphone,  sisanya  3  responden
yang  menjawab  tidak  tahu.Pembeli
dapat  langsung  mengecek  faktur  pajak
yang valid melalui informasi dalam QR
Code  dengan  menggunakan  aplikasi
pembaca QR Code (QR Code scanner)
yang  dilakukan  melalui  smartphone
apabila  informasi  yang  terdapat  dalam
QR Code tersebut berbeda dengan yang
ada dalam cetakan e-Faktur maka faktur
pajak tersebut tidak valid. 
2) Dari  segi  pemahaman  materi

e-Faktur 
Pertanyaan  pertama  yaitu  :

Apakah Sosialisasi yang dilakukan KPP
dapat  dipahami  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak ? 

Dari 35 responden yang peneliti
survey,  terdapat  18  responden  yang
menjawab sosialisi yang dilakukan KPP
sudah  bisa  dipahami  dan  kalaupun
belum  paham  mereka  bisa  secara
langsung  tanya  kepada  AR  (account
representatif),  sisanya  17  responden
yang  menjawab  masih  kesulitan  dalam
memahami  sosialisasi  yang  dilakukan
oleh KPP.

Pertanyaan  kedua  yaitu  :
Apakah  praktik  dan  teori  e-Faktur
tentang pembuatan sertifikat elektronik,
faktur  pajak  pengganti  dan
pembatalan  ,batas  waktu  upload  e-
Faktur, nota retur, approval,  dan impor
data  sudah  dipahami  oleh  Pengusaha
Kena Pajak ? 

Dari 35 responden yang peneliti
survey,  terdapat  23  responden  yang
menjawab  praktik  dan  teori  e-Faktur
sudah  dipahami,  sisanya  12  responden
yang merupakan Pengusaha Kena Pajak
baru  yang  menyatakan  bahwa  masih
belum paham.  Terutama  mengenai  tata
cara apabila terjadi penggantian maupun
pembatalan e-Faktur.
3) Dari segi kemudahan e-Faktur

Pertanyaan  pertama  yaitu  :
Apakah  aplikasi  e-Faktur  lebih  efisien
bila  dibandingkan  dengan  faktur  pajak
kertas ? 

Dari 35 responden yang peneliti
survey,  semuanya  menjawab  e-Faktur
memang  terbukti  lebih  efisien
mengingat  bahwa  dengan  adanya
program  e-Faktur  ini  pengusaha  kena
pajak  tidak  lagi  membutuhkan  tanda
tangan basah, tidak ada kewajiban untuk
print  out  faktur  pajak,  dan  aplikasi  ini
merupakan  satu  kesatuan  dengan
pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)
yang  selama  ini  dilaporkan  melalui
e-SPT. 

Pertanyaan  kedua  yaitu  :
Apakah pelaporan  e-Faktur  lebih cepat
dan mudah ? 

Dari 35 responden yang peneliti
survey, jawaban meraka adalah e-Faktur
memang  lebih  cepat  dan  mudah.
Dikatakan  pelaporan  e-Faktur  cepat
karena jika pengusaha kena pajak sudah
menginput faktur masukan dan keluaran
secara lengkap setiap harinya maka pada
akhir bulan pengusaha kena pajak dapat
menghasilkan  SPT  Masa  PPN  1111
dengan  format  yang  sama  dengan
aplikasi e-SPT (dalam bentuk csv) untuk
dilaporkan  ke  kantor  pajak  pratama.
Dikatakan  pelaporan  e-Faktur  mudah
karena :  tanda tangan basah digantikan
tanda tangan elektronik, e-Faktur Pajak
tidak harus dicetak sehingga mengurangi
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biaya  kertas,  biaya  cetak,  dan  biaya
penyimpanan  dokumen,  aplikasi
e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa
PPN  sehingga  PKP  tidak  perlu  lagi
membuatnya,  PKP  yang  menggunakan
e-Faktur  Pajak  juga  dapat  meminta
nomor  seri  Faktur  Pajak  melalui  situs
pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.

Pertanyaan  ketiga  yaitu  :
Apakah  e-Faktur  efisien  waktu  dan
biaya ? 

Dari 35 responden yang peneliti
survey, jawaban meraka adalah memang
lebih  efisien.  Karena  Pengusaha  Kena
Pajak yang wajib melaksanakan e-faktur
tidak lagi diharuskan datang ke Kantor
Pelayanan  Pajak  untuk  segala  urusan
administrasi  perpajakannya.  Pengusaha
Kena  Pajak  juga  dapat  sekaligus
melaporkan  SPT  masa  PPN  dalam
aplikasi e-Faktur atau melalui e-filing.

KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan

analisa mengenai “Analisis Penerapan e-
Faktur dalam kalangan Pengusaha Kena
Pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya
Rungkut” didapatkan kesimpulan :
1. Faktur  Pajak  Elektronik  memiliki

banyak  kelebihan  dibanding Faktur
Pajak kertas hal tersebut bisa dilihat
dari  segi  penjual  serta  dari  segi
pembeli.  Apabila  ditinjau  bagi
penjual dapat menikmati kemudahan
antara  lain  :  Tanda  tangan  basah
digantikan  tanda  tangan elektronik,
e-Faktur  Pajak  tidak  harus  dicetak
sehingga  mengurangi  biaya  kertas,
biaya cetak, dan biaya penyimpanan
dokumen,  aplikasi  e-Faktur  juga
membuata SPT masa PPN sehingga
Pengusaha  Kena  Pajak(PKP)  tidak
perlu  lagi  membuatnya,  Pengusaha
Kena  Pajak  (PKP)  yang
menggunakan  e-Faktur  Pajak  Juga
meminta  nomor  seri  faktur  pajak
melalui  situs  pajak  &  tidak  perlu
lagi  datang  ke  KPP. Bagi  pembeli
dapat menikmati  kemudahan anatar
lain  :  terlindungi  dari  penyalah-
gunaan faktur pajak yang tidak sah,
karena  cetakan e-Faktur  dilengkapi
dengan pengaman berupa QR code.

QR  code  menampilkan  informasi
transaksi penyerahan : nilai DPP dan
PPN dan lain-lain, Informasi dalam
QR code dapat dilihat menggunakan
aplikasi  QR  code  scanner  yang
terdapat  dismartphone  atau  gadget
lainnya,  apabila  Informasi  yang
terdapat  dalam  QR  code  tersebut
berbeda  dengan  yang  ada  dalam
cetakan  e-Faktur  Pajak  tersebut
tidak valid.

2. Pemahaman Pengusaha Kena Pajak
di  KPP Pratama Surabaya  Rungkut
dalam  penerapan  Faktur  Pajak
Elektonik  (e-Faktur).  Pemahaman
tentang  e-Faktur  dapat  dilihat  dari
tiga  kategori  yaitu  pemahaman
teknologi,  pemahaman  materi  dan
kemudahan  e-Faktur.  Jika  dilihat
dari  pemahaman  teknologi  ditinjau
dari  pertanyaan  yang  peneliti
berikan  hampir  semua  sudah
memahami/mengerti.  Dari  segi
pemahaman  materi  e-Faktur  masih
saja  ada  beberapa  yang  merasa
belum  paham  mengenai  tata  cara
apabila terjadi penggantian maupun
pembatalan e-Faktur. Dan dari  segi
kemudahan  e-Faktur  menyatakan
bahwa e-Faktur lebih mudah, cepat,
efisien  di  waktu  dan  biaya  akan
tetapi  dari  yang  peneliti  survey
masih  banyak  yang  belum
melakukan  pelaporan  dengan
e-filling  karena  tidak  tahu  cara
pengoperasikan nya.

3. Keluhan  dan  kesulitan  yang
dihadapi  Pengusaha  Kena  Pajak  di
KPP  Pratama  Surabaya  Rungkut
dalam  penerapan  Faktur  Pajak
Elektonik  (e-Faktur).  Keluhannya
terletak  di  nota  retur  yang  tidak
dapat  dicetak  dan  kesulitannya
terletak padatata cara apabila terjadi
penggantian  maupun  pembatalan
e-Faktur.

4. Sosialisai  penerapan  pengumuman
direktorat  jenderal  pajak  nomor
PENG-04/PJ.02/2014 tentang faktur
pajak  berbentuk  elektronik
(e-Faktur)  di  Kantor  Pelayanan
Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut.
Pengusaha  Kena  Pajak  yang
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mengikuti  sosialisasi  mengatakan
bahwa  masih  ada  yang  mengalami
kesulitan  dan  belum  paham  akan
sosialisasi  yang  dilakukan  KPP.
Apabila  Pengusaha  Kena  Pajak
mengalami  kesulitan  mereka
memilih  untuk  tanya  langsung  ke
AR (account representative).

5. Langkah-langkah  dalam
menggunakan  aplikasi  e-Faktur
Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama Surabaya Rungkut.
Langkah 1: Melengkapi  Formulir

dan  Persyaratan  yaitu
menyiapkan  Surat
Permohonan  Sertifikat
Elektronik  dan
Menyiapkan  Surat
Permohonan  Kode
Aktivasi dan Password. 

Langkah 2: Pergi  ke  Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama
Surabaya Rungkut

Langkah 3: Aktivasi 
Langkah 4: e-Nofa
Langkah 5: Download  Aplikasi  e-

Faktur Pajak.
SARAN

Berdasarkan  kesimpulan  hasil
penelitian  sebagaimana  yang  telah
dijelaskan  diatas,  maka  di-
rekomendasikan saran sebagai berikut :
1. Faktur Pajak Elektronik aplikasinya

perlu disempurnakan
2. Pengusaha  kena  pajak  harus  lebih

aktif  untuk  mengetahui  tentang
peraturan  yang  keluar  dan  aturan
pelaksanaan yang ada. Lebih banyak
mempelajari peraturan apa saja yang
berkaitan  dengan  e-Faktur.  Agar
Pengusaha  Kena  Pajak  dapat
melaksanakan  semua  kewajiban
perpajakannya  dengan  benar  dan
sesuai  dengan  peraturan  yang
berlaku. 

3. Program  e-Faktur  perlu  di  update
ulang  sehingga  seluruh  data  bisa
dicetak

4. Perlu  disosialisasikan  sesering
mungkin  kepada  Pengusaha  Kena
Pajak 

5. Langkah-langkah  dalam  meng-
gunakan  aplikasi  e-Faktur  Pajak
terlalu rumit
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