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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa istilah yang ada di buku dan 

internet yang terkait dengan judul yang diambil untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami apa isi yang terkandung dari penelitian yang dibuat oleh 

peneliti. Dalam hal ini peneliti membahas tentang “Pelayanan Metode E-

Billingpada Pembayaran PNBP di KSOP Kelas 1 Banjarmasinterhadap 

Kelancaran Keberangkatan Kapal PT.Indo Dharma Transport”. 

2.1 Pengertian Pelabuhan 

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan : 

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-

batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 

yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagi tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, dan 

 Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu 

lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, 

tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian 

nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.(D.A. Lasse, 

2014) 

Fasilitas penunjang pelabuhan menurut (Edy Hidayat, dkk 2009). 

1. Pintu Akses Pelabuhan 

Pintu akses terminal adalah pintu akses kendaraan untuk mengirimkan atau 

membawa barang yang menuju atau keluar dari pelabuhan. 
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2. Gudang  

Gudang adalah tempat yang digunakan untuk meyimpan barang-barang 

yang berasal dari kapal atau yang akan dimuat ke kapal. 

3. Lapangan Penumpukan 

Lapangan penumpukan adalah suatu tempat yang berada di luar dan 

terletak di dekat dermaga yang digunakan untuk meyimpan barang-barang 

yang akan dimuat ke kapal atau setelah dibongkar dari kapal. 

4. Terminal  

Terminal sebagai tempat untuk menampung kegiatan yang berhubungan 

dengan transportasi dan disini ada kegiatan turun dan naik atau bongkar 

dan muat barang yang nantinya akan dipindah ke tempat tujuan. 

 

2.2 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan yakni penilaian kepuasan pelanggan, pada dimensi 

pengguna layanan/pelanggan (service users) dan penilaian yang dilakukan 

pada penyedia pelayanan (service providers).(Bambang Sancoko, 2010) 

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 menyatakan pelayanan publik 

adalah bentuk atau rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana pelayanan yang 

diberikan bisa berbentuk barang atau jasa. 

Jenis-jenis Pelayanan Publik.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No 63 Tahun 2003 menyatakan jenis pelayanan dibagi menjadi 

tiga yaitu : 

1.BarangPelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan berbagaibentuk atau jenis barang. 

2.JasaPelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang 

membutuhkanberbagai bentuk jasa. 

3.AdministratifPelayanan yang menghasilkan berbagai macam bentuk 

dokumen resmiyang dibutuhkan masyarakat. (Yudi Fajriansyah, Stanly W. 

Alexander2018) 
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Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian 

kepuasaan terhadap masyarakat, pelayanan dengan mutu yang baik dapat 

memberikan kepuasaan yang baik pula bagi pelanggannya, sehingga 

masyarakat dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaanya oleh pihak 

perusahaan. 

Pelayanan adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat 

oleh penyelenggara pemerintah dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan pengertian diatas, dalam konteks 

pemerintah, pelayanan dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau 

melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan.(Siti Fitria Santi, 2018) 

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari tiga aspek, 

yaitu sistem pelayanan yang dibangunorganisasi penyedia layanan, 

sumberdaya manusia pemberipelayanan, strategi pelayanan, serta 

pelanggan ataupengguna layanan (Albrecht dan Zemke, 1990) 

Ketigaaspek tersebut saling terkait serta berinteraksi satu denganyang 

lainnya dan direkatkan oleh suatu budayaorganisasi yang diarahkan 

kepada kebutuhan pelanggan.(Bambang Sancoko, 2010) 

 Keputususan Menteri Perhubugan No. 33 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut mengatur, Agen umum 

(general Agent) yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk 

oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, 

charter, maupun kapal yang dioperasikannya), Sub Agen (Sub Agent) 

yakni perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh agen umum di 

pelabuhan tertentu, dan Cabang Agen adalah cabang dari agen umum 

dipelabuhan tertentu. 

 Di Indonesia keagenan kapal terhimpun dalam assosiasi  keagenan 

kapal Indonesia (Indonesian Shipping Agent Association). Peraturan 

Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan pasal 90 

menyatakan bahwa kegiatan usaha keagenan kapal merupakan kegiatan 
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mengurus kepentingan kapal perusahaan angkuan laut asing dan/atau kapal 

perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Kapal yang 

membutuhkan pelayanan keagenan adalah, kapal asing dan kapal 

nasioanal. Sedangkan usaha keagenan dapat dilakukan oleh, perusahaan 

nasional keagenan kapal dan perusahaan nagkutan laut nasional. 

 

2.3 Pengertian E-Billing 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-

26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik 

adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang 

diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan 

Billing Sistem; Pasal 1 angka 2, SistemBilling adalah metode pembayaran 

elektronik dengan menggunakan kode billing; dan Pasal 1 angka 5, kode 

billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas 

suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. 

Pada dasarnya e-billing pajak merupakan sistem yang disediakan oleh 

Direktorat Jendral Pajak. E-billing adalah pembayaran pajak melalui 

media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode 

transaksi.(Ni Putu Milan Novita Handayani, Naniek Noviari 2016) 

Cara mendapatkan kode billing menurut Peraturan Direktur Jendral 

Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, wajib pajak dapat memperoleh 

kode billing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dengan 

cara: 

a. Membuat sendiri pada aplikasi billing DJP yang dapat diakses melalui 

laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementrian Keuangan. 

b. Melaui Bank/Pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur 

Jendral Pajak. 

c. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal 

terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB 

yang mengakibatkan kurang bayar. 
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Menurut Direktorat Jendral Pajak (DPJ) sistembillingmerupakan 

sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran 

penerimaan negara secara elektronik. Sistem e-billing akan membimbing 

pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan 

benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan. 

a. Proses pendaftaran : 

Mendaftar melalui http://sse.pajak.go.id untuk mendapatkan: 

1) Indetifikasi pengguna (user id) 

2) Personal Indentification Number (PIN) 

b. Proses pembuatan kode billing : 

Pembuatan kode billing dengan memasukkan data setoran pajak pada 

http://sse.pajak.go.id menggunakan identifikasi pengguna (user id) dan  

Personal Indentification Number (PIN). 

Ketentuan kode billing : 

1) Kode billing berlaku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan 

setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat 

dipergunakan lagi. 

2) Wajib pajak dapat membuat kembali kode billing (yang baru). 

c. Proses pembayaran : 

Pembayaran dengan menyampaikan kode billing yang telah diperoleh 

kepada teller bank/pos atau memasukkan kode billing melalui 

misalnya mesin ATM/Internet banking yang disediakan Bank Persepsi 

Autodebit. 

d. Proses pelaporan : 

Wajib pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas 

pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapan sistem 

pembayaran pajak secara elektronik (billing sistem). 

1. BPN yang diterima utuk transaksi melalui : 

a) Teller,diterbitkan dalam bentuk dokumen BPN. 

b) ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM. 

http://sse.pajak.go.id/
http://sse.pajak.go.id/
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c) Internet banking, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik 

yang dapat dicetak oleh wajib pajak. 

2. BPN tersebut termasuk cetakan, salinan dan fotocopy 

kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

3. Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera 

dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang 

dianggap sah adalah data pemabayaran menurut MPN. 

Dengan adanya empat tahap atau prosedur diatas diharapkan kepuasan 

dan kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak dapat 

ditingkatkan. Berikut adalah manfaat yang akan diperoleh wajib pajak 

apabila menggunakan sistem ini : 

a. Mengurangi beban proses pemindah bukuan. 

b. Memberikan kemudahan cara pembayaran/penyetoran pajak melalui 

beberapa alternatif saluran pembayaran/penyetoran. 

c. DJP menerima data lebih cepat, tepat dan akurat diterima untuk 

administrasi perpajakan. 

d. Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error 

dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas 

Bank/Pos Persepsi. 

e. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam 

rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. 

Banyak hal-hal positif yang dapat diperoleh apabila kita menggunakan 

sistem full automationyaitu : 

a. Fleksibilitas : dengan menggunakan software berbasis web, user dapat 

memiliki fasilitas untuk memanfaatkan fleksibilitas 24x7 untuk 

mengakses semua alat yang diperlukan atau data yang dibutuhkan dan 

anda dapat melanjutkan pekerjaan setiap saat dan dimana saja. 
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b. Ekonomis dan ketepatan waktu : menggunakan sistem otomatisasi 

dapat ekonomis, jadi anda dapat menggunakannya dimana saja anda 

mau dan dapat menghemat uang dan waktu anda yang berharga. 

Beberapa hal penyebab kurang optimalnya penerapan pembayaran PNBP 

dengan metode e-billing: 

a. Masih belum optimal dalam Sumber Daya Manusia pada bagian 

pelayanan pembuatan kode e-billingyang masih terbatas jumlahnya. 

Pada bagian pembuatan kode e-billing, pegawai yang bisa mengusai 

pembuatan kodee-billing cukup terbatas. 

b. Membutuhkan proses perbaikan yang cukup lama dalam merubah 

pemasukan data di KSOP Kelas 1 Banjarmasin keKementerian 

Keuangan Republik Indonesia ketika terjadi kesalahan proses 

pemasukan data dalam pembuatan kode e-billing. 

c. Tidak setiap waktu bank dapat melayani pembayaran e-billing dan 

tidak semua ATM dapat melakukan transaksi pembayaran e-billing. 

d. Pembuatan kodee-billing hanya bergantung pada jaringan internet, 

adanya gangguan sinyal internet dan adanya virus atau peretasan yang 

menyerang websitetidak bisa berjalan sama sekali yang berdampak 

pada penumpukan pelayanan. 

 

2.4 Metode E-Billing 

E-Billing merupakan metode yang dapat digunakan oleh para Wajib 

Pajak untuk membayar pajak dengan lebih cepat dan lebih mudah tanpa 

harus datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor 

Pos untuk membayar pajak yaitu dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. E-Billing memberikan 

kesederhanaan prosedur, serta kemudahan bagi Wajib Pajak karena 

didukung oleh kualitas sistem yang handal dengan beberapa pilihan 

alternatif untuk mengakses E-Billing, serta beberapa saluran pembayaran 

yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh para Wajib Pajak. 

Apabila sebelumnya Wajib Pajak harus mengisi lembaran format Surat 
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Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari beberapa lembar dengan format data 

yang cukup banyak, lalu harus mengantri pada Kantor Pos atau Bank 

Persepsi untuk melakukan pembayaran pajak, saat ini dengan adanya 

metode E-Billing, Wajib Pajak cukup mengisi data pada Surat Setoran 

Elektronik (SSE) yang cukup sederhana dan dibantu oleh sistem yang 

menuntun Wajib Pajak dalam pengisiannya. 

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak (DPJ) nomor PER-

26/PJ/2014, Billing sistem adalah metode untuk membayar pajak secara 

elektronik dengan memanfaatkan kode billing. Billing sistem yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi memberikan efisiensi dalam segi 

waktu yaitu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk 

membayar pajak (Wahyu Handayani, 2017) 

Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, 

dilakukan melalui ATM dengan memasukkan kode billing yang diterima 

pembayaran PNBP, kode billing  sendiri adalah kode identifikasi yang 

diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau 

setoran pajak yang akan dilakuka wajib pajak. Untuk memudahkan 

pelaksanaan pembayaranPNBP di kantor syahbandar untuk mencapai 

sebuah tujuan tertentu. Sistem online tersebut yang dapat mengkases 

hanya dari pihak syahbandar, pengguna jasa hanya dapat membuat 

permohonan. 

Dalam pembayaran e-billing hanya bisa melalui bank atau ATM. 

Bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank BCA, 

dan Bank Negara Indonesia.(Estry, 2013)  

Cara Pembuatan e-billing PNBP melalui aplikasi simponi,proses e-billing 

sendiri terdiri beberapa tahapyaitu : 

1. Proses pembuatan permohonan 

Masuk ke portal Sistem Informasi KSOP 1 Banjarmasinpada alamat 

http://si.ksopbanjarmasin.org,langkah-langkah membuat permohonan 

sebagai berikut: 

a. Masuk ke web http://si.ksopbanjarmasin.org 

http://si.ksopbanjarmasin.org/
http://si.ksopbanjarmasin.org/
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b. Isi kolom login email dan pasword untuk masuk 

c. Setelah masuk, klik permohonan rutin 

d. Klik permohonan pelayanan jasa kapal (labuh) 

e. Isi kolom permohonan 

f. Klik selesai kemudian cetak 

2. Proses pembuatan kode billing 

Pembuatan kode billing dilakukan oleh pihak KSOP 1 Banjarmasin 

sendiri, kita hanya sebatas membuat permohonan PNBP seberapa besar 

kita dalam membayar. Langkah-langkah membuat billing sebagai 

berikut: 

a. Klik billing akan muncul kementerian lembaga 

b. Klik kementerian lembaga akan muncul pembuatan billing 

c. Klik pembuatan billing akan muncul pembuatan billing KL geser 

ke atas akan muncul detail pembayaran 

d. Detail pembayaran terdiri dari : 

a. All   : dicetang 

b. Wajib bayar  : diisi nama perusahaan 

e. Jenis penerimaan klik yang berwarna hitam ada titik-titiknya akan 

muncul tarif dan jenis PNBP 

f. Di kolom cari : tulis jenis dokumen contoh buku kesehatan terus 

enter akan muncul expan all. 

g. Enter expan all akan muncul jenis dan tarif 

h. Pilih jenis dan tarif klik dua kali dengan cepat maka akan terisi 

otomatis di detail pembayaran dan kolom-kolom akan terisi secara 

otomatis 

i. Akun : akan muncul secara otomatis 

j. Tarif : akan muncul secara otomatis 

k. Volume : isi sesuai dokumen yang dibutuhkan contoh kalau 

clearance 1 kapal tulis 1 dan seterusnya 

l. Satuan : akan terisi otomatis  

m. Jumlah : akan terisi otomatis 
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n. Keterangan tulis kode wilayah kerja dan nama kapal 

o. Selanjutnya jika sudah sesuai langsung klik simpan 

p. Selanjutnya cetak billing 

q. Maka akan muncul cetakan billing 

 

 

Gambar 1. Kode E-billing KSOP Kelas 1 Banjarmasin 

Sumber : KSOP Kelas 1 Banjarmasin 
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3. Proses Pembayaran: 

Proses pembayaran dengan menyampaikan kode billing yang telah 

diperoleh kepada teller bank untuk mendapatkan bukti 3 rangkap dari 

pembayaran PNBP, 3 rangkap tersebut untuk pihak Syahbandar dan 2 

untuk pihak pembayar PNBP. Melalui mesin ATM, dapat memasukkan 

kode billingke menu pembayaran PNBP untuk mendapatkan bukti 

pembayaran dalam bentuk struk ATM, struk untuk pihak syahbandar 

pihak pembayar dapat memfotocopy bukti tersebut. 

 

Gambar 2 Bukti Pembayaran E-Billing lewat ATM 

Sumber : PT.Indo Dharma Transport 
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4. Proses Pelaporan: 

Proses pelaporan dengan menyampaikan kertas billing dan bukti 

pembayaran billing ke pihak bagian pengurusan billing di KSOP Kelas 

1 Banjarmasin untuk mendapatkan kwitansi lunas dalam pembayaran 

PNBP tersebut. 

 

Gambar 3. Nota Tagihan Billing  

Sumber :KSOP Kelas 1 Banjarmasin 
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Gambar 4.kwitansi lunas pembayaran labuh kapal 

Sumber : PT. Indo Dharma Transport 

 

 


