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ABSTRAKSI 

 
 

PENGARUH  PENERAPAN  PELAYANAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK 
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) 
 
Penulis : Jen Mardiana 
Pembimbing : Nurman S. Fadjar, SE., M.Sc. 
 
 Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa adanya sistem administrasi 
perpajakan baru yang diatur Direktorat Jenderal Pajak untuk diterapkan kepada 
Pegawai Pajak maupun Wajib Pajak, dengan tujuan dapat mewujudkan sistem 
administrasi pajak yang efisien, efektif, terintegritas dan terpercaya sehingga 
realisasi penerimaan dalam negri dari sektor pajak dapat lebih optimal. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem administrasi perpajakan 
secara elektronik yang merupakan sistem yang telah diterapkan di Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui 
penyebaran kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Dari langkah tersebut 
kemudian dilakukan analisis untuk mengukur validitas dan reliabilitas keabsahan 
data. 

 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 
meningkat dengan diterapkannya sistem perpajakan secara elektronik yang 
mencakup e-Reg, e-SPT, dan e-Filing, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah 
Wajib Pajak baru, menurunnya jumlah tunggakan pajak dan naiknya jumlah 
pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Mayoritas 
responden sudah dapat dikatakan cukup patuh  baik secara formal  maupun 
material. Namun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih banyak 
Wajib Pajak yang belum lancar dalam menggunakan sistem pelayanan pajak 
secara elektronik ini dan adanya anggapan dari Wajib Pajak bahwa mereka 
seperti melakukan pekerjaan dua kali dengan menyampaikan e-SPT secara 
elektronik tetapi pada akhirnya juga masih harus mencetak dan 
menandatanganinya serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak 
dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. 

Dengan adanya kendala tersebut maka masih diperlukan sosialisasi yang 
lebih mendalam mengenai penggunaan sistem perpajakan elektronik dan 
mengadakan workshop. Mengenai anggapan Wajib Pajak yang seperti 
melakukan pekerjaan dua kali maka perlu adanya perbaikan terus menerus dari 
aplikasi perpajakan secara elektronik yang mengadopsi dari sistem informasi 
akuntansi yang semakin baik dalam mengatur dan mengendalikan agar nanti 
pada akhirnya dapat diciptakan software baru yang memungkinkan bagi Wajib 
Pajak cukup menyampaikan e-SPT secara elektronik saja. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

       Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Indonesia yang 

mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil 

dan makmur, materiil dan spiritual, pemerintah membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari 

masyarakat.  

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu negara ditopang 

oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan 

adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional. Namun masih 

ada pilar yang keempat yang tak kalah penting, yakni topangan sistem 

perpajakan yang berjalan dengan baik, adil dan bersih. 

Pajak juga merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan 

Pembelanjaan Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara 

ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan 

dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun 

persentase. 

Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang 

modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai 

penopang APBN-nya. Oleh Negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan 

publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya 



 
 

sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan Negara. Hasil pemanfaatan dari 

penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.  

Berikut ini ditunjukkan Tabel  1.1 dan Tabel 1.2 yang menunjukkan kontribusi 

pajak sebagai sumber penerimaan Negara, dimana ketergantungan penerimaan 

negara terhadap perpajakan semakin besar dari tahun ke tahun. Bahkan dapat 

dilihat dari Tabel 1.1 untuk RAPBN Tahun anggaran 2009 target penerimaan 

perpajakan sebesar 13,7 % dari PDB.  

 

Gambar 1.1 : Pokok-pokok Kebijakan Pendapatan Negara RAPBN 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
Sumber : http://www.fiskal.depkeu.go.id 
 
 
Catatan : 
Penerimaan Pajak Rp 726,3 T (13,7% PDB) 

Kontribusi terbesar migas dan industri pengolahan 
Kebijakan : 

Harmonisasi tarif BM dan FTA/EPA mendorong perdagangan LN 
Fasilitas PPh untuk daerah/ sektor tertentu dan perusahaan masuk bursa 
Pemberian insentif perpajakan, untuk mendorong investasi di sektor migas 

  



 
 

Tabel 1.1 : Ringkasan RAPBN 2009 (Rp Triliun)  

2008 2009 
 APBN-P PER.REAL RAPBN 

A. Pendapatan Negara dan Hibah 895,0 1.007,0 1.022,6
     I. Penerimaan Dalam Negeri 892,0 1.044,1 1.021,6
        1.Penerimaan Perpajakan 609,2 641,0 726,3
        2.Penerimaan Negara bukan pajak 282,8 363,1 295,4
     II.Hibah 2,9 3,0 0,9
B. Belanja Negara 989,5 1.097,6 1.122,2
     I. Belanja Pemerintah Pusat 697,1 804,0 818,2
         A.Belanja K/L 290,0 290,1 312,6
         B.Belanja Non K/L 407,0 513,9 505,6
          a.I. -Subsidi  234,4 327,8 227,2

    -BBM (Pertamina) 126,8 180,3 101,4
                    -Listrik (PLN) 60,3 88,4 60,4
                -Belanja lain-lain  32,1 43,4 100,4
     II. Transfer Ke Daerah 292,4 293,6 303,9
          1.Dana Perimbangan 278,4 279,6 295,6
              a.Dana Bagi Hasil 77,7 78,9 89,9
              b.Dana Alokasi Umum 179,5 179,5 183,4
              c.Dana Alokasi Khusus 21,2 21,2 22,3
          2.Dana Otonomi Khusus dan Peny. 14,0 14,0 8,3
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (94,5) (90,6) (99,6)
       % defisit terhadap PDB (2,1) (1,9) (1,9)
D.  Pembiayaan 94,5 90,6 99,6
      I.Pembiayaan Dalam Negeri 107,6 105,6 110,7
     II.Pembiayaan Luar Negeri (neto) (13,1) (15,1) (11,1)
 Sumber : http://www.fiskal.depkeu.go.id (diketik ulang sesuai asli) 
 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

pada APBN-P 2008 adalah sebesar Rp 609,2 T atau 68,3% dari penerimaan 

dalam negeri, sedangkan penerimaan Negara dari sektor non-pajak hanya 

sebesar Rp 282,8 T atau 31,7% dari penerimaan dalam negeri, dengan total 

penerimaan dalam negeri yang secara keseluruhan sejumlah Rp 892,0 T. 

Bahkan peranan pajak akan semakin besar seperti yang dapat dilihat pada 

RAPBN 2009 dimana diperkirakan jumlah penerimaan dalam negeri dari sektor 

pajak pada RAPBN 2009 adalah sebesar Rp 726,3 T atau 71,09% dari 

penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan Negara dari sektor non-pajak 

hanya sebesar Rp 295,4 T atau 28,91% dari penerimaan dalam negeri, dengan 

total penerimaan dalam negeri yang secara keseluruhan sejumlah Rp 1.021,6 T. 



 
 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin mandiri didalam 

pembiayaan APBN-nya. Semakin besar penerimaan APBN bersumber dari 

penerimaan perpajakan berarti semakin besar peran serta masyarakat di dalam 

pembangunan melalui pembayaran pajak. 

Sejak tahun 2000 Dirjen Pajak telah memulai langkah reformasi administrasi 

perpajakan (tax administration reform) yang menjadi landasan terciptanya 

administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya oleh masyarakat. 

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek 

perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas, menyangkut 

modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) 

dengan tujuan tercapainya : pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. 

Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Dan ketiga, 

produktivitas aparat perpajakan tinggi. Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang 

dilakukan adalah dimungkinkan WP untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik (e-Filing). Dalam rangka peningkatan pelayanan 

permohonan restitusi kepada Wajib Pajak (WP), sedang dikaji agar 

permohonannya dapat diberikan cukup dengan penelitian saja.         

Langkah reformasi yang signifikan adalah pembentukan Kantor Wajib Pajak 

besar. Guna memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik terhadap 

WP besar yang memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap penerimaan 

pajak, Dirjen pajak membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) WP besar atau yang disebut Large Tax Office (LTO). Pada KPP WP 

besar tersebut dibentuk Account Representative (AR) yang bertujuan untuk 

mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan WP yang diawasinya (knowing 

your taxpayer) dan pelayanan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara tuntas 

pada satu meja.  



 
 

Adanya tuntutan layanan yang cepat dan terintegrasi, Kantor Wilayah 

Malang membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, yang 

merupakan organisasi by function secara modern. KPP ini merupakan KPP 

pertama yang modern di wilayah Jatim III. 

Pada bulan Maret 2007 lalu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

(Kanwil DJP) Jatim III, Suharno mengungkapkan bahwa selama ini pelayanan 

pajak yang dilakukan berdasarkan jenis pajak, seperti pajak pendapatan (PPn), 

pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun karena 

Indonesia memasuki zaman reformasi, yang menuntut perubahan lebih baik, 

maka juga perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi. Untuk itulah, layanan 

pajak digabungkan melalui sistem kantor modern. Bentuk sistem kantor modern 

itu diwujudkan dengan adanya KPP Madya Malang, yang merupakan 

penggabungan KPP  dan Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak). 

Berdasarkan strukturnya, KPP Madya Malang ini menangani Wajib Pajak (WP) 

kelas menengah, untuk tingkat madya, WP yang ditangani adalah institusi, bukan 

individu. Selain sistem organisasi berdasar fungsi, pihaknya juga menerapkan 

sistem komunikasi modern secara online lewat jaringan komputer. Melalui  

sistem ini, Kanwil DJP Jatim III bisa memantau dan mengawasi layanan pajak 

dari KPP (http://www.suryaonline.com). 

Belakangan ini diketahui, jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Madya Malang per 1 Januari 2008 bertambah dari 489 wajib pajak (WP) 

menjadi 990 WP. Akibatnya, target penerimaan pajak KPP Madya Malang naik 

dari Rp 1,43 Triliun menjadi Rp 1,7 Triliun. Pertambahan WP di KPP Madya 

Malang tersebut mayoritas berasal dari pengusaha jasa keuangan baik Bank 

maupun non Bank, jasa konstruksi atau real estate, dan industri pengolahan 

makanan. Kepala Kantor KPP Madya Malang, Haryo Abduh Suryo Negoro 

menuturkan bahwa bertambahnya jumlah WP tersebut berdasarkan kebijakan 



 
 

Dirjen Pajak nomor 31 tanggal 25 Maret 2008. Dengan keputusan itu diharapkan 

dari 31 kantor pajak yang tersebar di Indonesia bisa mendukung 80-90 persen 

penerimaan pajak secara nasional (http://www.kompas.com). 

Disamping itu, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dilakukan 

dengan membangun on-line system yang menyangkut pembayaran pajak (e-

payment), pendaftaran NPWP (e-Registration), SPT elektronik (e-SPT) serta 

pelaporan SPT (e-Filing) sehingga WP tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, 

namun cukup melakukan kegiatan tersebut secara on-line dari rumah/kantor 

mereka. Dengan demikian persinggungan antara wajib pajak dengan petugas 

dapat diminimalisir dan bermanfaat bagi semua pihak.  

Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib 

pajak yang tersebar diseluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus 

semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan 

untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan 

kertas, Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur dengan KEP-88/PJ./2004 

mengenai pelaporan SPT secara elektronik (e-Filing) pada bulan Mei 2004. 

Penggunaan e-Filing telah diresmikan Presiden pada tanggal 24 Januari 2005 

dan tata cara penyampaiannya diatur berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak NO.KEP-05/PJ/2005. Diatur pula didalamnya mengenai bukti penerimaan 

elektronik yang telah dilengkapi Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS). 

Sebuah terobosan teknologi digital yang akan memberikan anda kenyamanan 

dan keamanan dalam pelaporan pajak. 

Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan 

fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (melalui media komunikasi internet) 

kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari 

rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat 

melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Jalan keluar ini akan dapat 



 
 

membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk 

mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar 

dan tepat waktu. Dan juga dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan 

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan 

(juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. 

Pemerintah juga mengatur dengan PER-145/PJ./2005 tentang Bentuk, Isi 

dan Tata cara Penyampaian SPT Masa PPN maka Penyampaian SPT dan 

Lampiran SPT Masa PPN harus disampaikan dengan cara elektronik, dan 

Penyampaian SPT dan Lampiran SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) 

hanya diperkenankan sampai dengan Masa Pajak Desember 2006. PKP yang 

masih menyampaikan SPT dan Lampiran SPT dalam bentuk formulir kertas (hard 

copy) melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dianggap tidak 

menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Seharusnya ketentuan ini berlaku mulai Januari 2006 tetapi ditunda 

pemberlakuannya dengan PER-166/PJ./2005, sehingga pelaksanaannya baru 

dimulai pada Januari 2007.  

Upaya-upaya pemerintah tersebut ditujukan utamanya untuk memudahkan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya 

dapat mengoptimalkan penerimaan disektor pajak sehingga meningkatkan 

pendapatan Negara dari sektor pajak.  Berdasarkan latar belakang di atas, 

penulis tertarik untuk mengambil judul :  

“Pengaruh penerapan pelayanan pajak secara elektronik terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Malang). 

 

 

 



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah penerapan pelayanan pajak secara elektronik berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Malang? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak, e-Reg, e-SPT atau e-Filing?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan penelitian dan ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di KPP Madya Malang. 

2. Pada penelitian ini data yang diperoleh dengan menggunakan 

dokumentasi, kuisioner, dan wawancara. 

3. Pegawai Pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak yang menjadi obyek penelitian 

adalah Fiskus dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui apakah penerapan pelayanan pajak secara elektronik 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Malang. 

2.  Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak, e-Reg, e-SPT atau e-Filing. 

 

 

 

 



 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengetahuan langsung mengenai apakah 

penerapan pelayanan pajak secara elektronik berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Malang dan mengetahui variabel 

manakah yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, e-

Reg, e-SPT atau e-Filing, serta menerapkan ilmu yang diperoleh 

dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang 

ada. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat 

menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pengaruh penerapan pelayanan pajak secara 

elektronik terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Bagi Instansi 

Memberikan informasi dalam upaya perbaikan pelayanan yang dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan 

pajak. 

4. Bagi Wajib Pajak 

 Memberikan wacana mengenai kepatuhan dalam perpajakan dan 

menambah pengetahuan sehingga diharapkan dapat meminimalkan 

kesalahan dan meningkatkan kesadaran dalam kaitannya dengan 

perpajakan. 

 
 
 
 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Tinjauan Umum Perpajakan 

2.1.1  Definisi Pajak 

       Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun definisi 

yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Tjahjono (2005:2) sebagai berikut: 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar  pengeluaran umum.  

 
Definisi tersebut  kemudian disempurnakan dan dicantumkan dalam buku yang 

berjudul Pajak dan Pembangunan (Tjahjono, 2005:2) sebagai berikut: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 
yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. 

 
Definisi lain yang dikemukakan oleh Soemahamidjaja dalam disertasinya 

yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” (Tjahjono, 2005:2) 

adalah sebagai berikut:  

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

 
Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 

2007 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 disebutkan 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 



 
 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak (Tjahjono, 2005:2) :  

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah), 

berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi antara individu. 

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari 

negara. 

4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus 

digunakan untuk public invesment. 

5. Pajak bersifat memaksa. 

6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang non budgetair yaitu regularend. 

2.1.2  Fungsi Pajak 

Menurut Tjahjono (2005:3) pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai 

sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lain yaitu pajak sebagai fungsi 

mengatur. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi pajak. 

(1) Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara ini adalah untuk 

memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai 

sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

(2) Fungsi Mengatur (Regularend) 

Disamping fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, pajak harus 

dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam hal mengatur 

dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

swasta. 



 
 

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan: 

a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi 

dan sosial. 

b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar 

bidang keuangan. 

2.1.3 Kewajiban Pajak 

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subek pajak, 

sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika 

mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia. 

Karenanya ada dua pengertian yakni kewajiban pajak subjektif dan 

kewajiban pajak objektif. Keduanya masing-masing baru merupakan kewajiban 

(secara prinsipal) belaka. Jika seseorang sekaligus memenuhi kedua kewajiban 

itu, barulah ia dapat dikenakan pajak (Tjahjono, 2005:13). 

(1) Kewajiban Pajak Subjektif 

Kewajiban Pajak Subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, 

pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi 

kewajiban pajak subjektif diantaranya anak, orang dewasa, wanita yang 

sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar Indonesia kewajiban subjektif 

ada bila mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia (misalnya 

mempunyai perusahaan di Indonesia). 

(2) Kewajiban Pajak Objektif 

Kewajiban Pajak Objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. 

Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat 

penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut 

Undang-Undang. 

 

 



 
 

2.2  Wajib Pajak 

Seseorang yang masuk kriteria dalam kewajiban pajak subjektif dan objektif 

dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-

Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Pasal 1 angka 2 disebutkan : 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

 
2.2.1  Kewajiban wajib pajak: 

(1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila 

belum mempunyai NPWP  

(2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko 

perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral  

Pajak (DJP).  

(3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT 

dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak 

dilengkapi dengan lampiran-lampiran  

(4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan 

oleh Undang-Undang.  

(5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak 

dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir 

atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh 

DJP. 

(6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang 

ditentukan. 

(7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan  



 
 

(8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib:  

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak 

atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan 

oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

2.2.2  Hak-hak wajib pajak: 

(1) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

(2) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.  

(3) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

(4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak 

sesuai dengan kemampuannya. 

(5) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat 

keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak.  

(6) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan 

Surat Pemberitaan.  



 
 

(7) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau 

kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam 

penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

(8) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan 

atas surat keberatannya. 

(9) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang 

diterbitkan oleh DJP.  

(10) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan 

sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru. 

(11) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

2.3  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 Berdasarkan sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang 

perpajakan, maka semua orang yang memperoleh atau menerima penghasilan 

baik dari usaha maupun pekerjaan bebas yang jumlahnya setahun di atas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri di Kantor 

Pelayanan Pajak dimana ia bertempat tinggal atau berdomisili untuk dicatat 

sebagai Wajib Pajak sekaligus diberikan NPWP. Kepada setiap wajib pajak 

hanya diberikan satu NPWP dan tidak boleh disalahgunakan, jika hal ini terjadi 

maka akan dijatuhi sanksi pidana.  

 Wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah memiliki NPWP wajib 

memasukkan SPT PPh setiap tahun, walaupun penghasilannya nihil atau 

dibawah PTKP, kecuali bagi wajib pajak yang bekerja pada satu majikan/pemberi 

kerja dan hanya menerima gaji atau upah yang telah dipotong pajak oleh majikan 

dan wajib pajak di samping itu tidak mempunyai penghasilan lain. 

 



 
 

2.3.1  Pengertian NPWP 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang 

perubahan ke-tiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 disebutkan : 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak  dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai suatu sarana 

dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksananakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

2.3.2  Fungsi NPWP :  

(1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 

(2) Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan 

pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, misalnya dokumen 

impor (PPUD, PIUD) 

(3) Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian Surat Setoran 

Pajak (SSP). 

(4) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

(5) Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan 

2.3.3  Yang Wajib Memperoleh NPWP 

      Yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah : 

(1) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian 

pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara 

tertulis. 

(2) Wajib pajak Orang Pribadi (OP) pengusaha tertentu yang mempunyai tempat 

usaha tersebar dibeberapa tempat. 



 
 

(3) Wajib pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila 

sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah 

melebihi PTKP setahun. 

(4) Wajib pajak OP lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk 

memperoleh NPWP. 

DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila wajib pajak tidak 

melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

2.3.4  Syarat-syarat memperoleh NPWP 

(1) Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 

a. Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya 

b. Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang.  

(2) Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 

a. Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya 

b. Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang  

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang  

(3) Untuk Wajib Pajak badan: 

a. Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya ditambah surat keterangan tempat 

tinggal dari  salah seorang pengurus 

b. Fotocopy Akte Pendirian  

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha 

(4) Untuk Wajib Pajak Bendaharawan: 

a. Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya 

b. Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan 

2.3.5  Penghapusan NPWP 

      NPWP dihapus atau tidak berlaku lagi jika terjadi hal-hal sebagai berikut : 

(1) Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 

 



 
 

(2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 

(3) Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah 

selesai dibagi. 

(4) Wajib pajak pindah dari satu KPP ke KPP lainnya.  

(5) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) karena sesuatu hal kehilangan 

statusnya sebagai BUT. 

 

2.4  Intensifikasi Pajak 

 Untuk mengatasi menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak yang 

disebabkan oleh strategi pemberian keringanan, kemudahan dan fasilitas kepada 

wajib pajak, maka dilaksanakan intensifikasi pemungutan pajak. Menurut Surat 

Edaran DJP NO.SE-06/PJ.9/2001 Intensifikasi Pajak adalah kegiatan 

optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak 

yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil 

pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.  

 Intensifikasi dilaksanakan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, 

yang salah satunya berupa peningkatan kegiatan pemeriksaan oleh fiskus 

dengan cara verifikasi Lapangan (Field Audit) maupun verifikasi kantor (Room 

Audit), penyuluhan kepada WP, pelayanan prima kepada WP. Selain itu untuk 

meningkatkan kepatuhan WP perlu dukungan dengan Law Enforcement berupa 

penerapan sanksi hukum baik secara administrasi ataupun sanksi pidana secara 

konsisten. (Mardiasmo, 2003) 

 Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sukarela dan kepercayaan 

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, pemerintah melalui DJP 

melakukan reformasi perpajakan yang menyangkut modernisasi administrasi 

perpajakan jangka menengah (tiga sampai enam tahun) dan reformasi 

pengawasan, yaitu : 



 
 

(1) Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) 

(2) Pembayaran pajak secara online system (e-Payment)   

(3) Pendaftaran NPWP secara online system (e-Registration) 

(4) Pembentukan Kantor Wilayah dan KPP WP Besar (Large Tax Office/LTO) 

(5) Pembentukan Account Representatif (AR), sebagai ujung tombak pelayanan 

dan perantaran antara DJP dengan WP yang mengemban tugas melayani 

setiap Wajib Pajak. Ini bertujuan untuk mengetahui segala tingkah laku, 

ruang lingkup bisnis dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban perpajakan wajib pajak yang diawasinya (knowing your taxpayer) 

dan pelayanan kepada wajib pajak dapat dilakukan secara tuntas pada satu 

meja 

(6) Pembentukan Tempat Pelayanan Terpadu   

(7) Pembentukan Bank Data 

(8) Pembentukan Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran 

Pajak (MP3) yang berfungsi memonitor dan mengawasi penerimaan pajak 

secara on-line.  

(9) Mengembangkan e-mapping dan smart–mapping yang memuat info rinci 

yang terkait dengan suatu nomor objek pajak (NOP) 

(10) Melakukan law enforcement antara lain penyanderaan dan penyidikan. 

 

2.5  e-Registration 

2.5.1  Pengertian e-Registration Pajak Online 

 Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara online (atau e-Registration) adalah 

sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau Pengukuhan dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung 

langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

(https://efiling.layananpajak.com/registrasiwp/) 



 
 

 Dasar pengembangan dari e-Registration ini adalah Surat Keputusan DJP 

yaitu KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu 

Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2.5.2  Tujuan utama sistem ini adalah: 

(1) Memberikan kemudahan bagi WP untuk mendaftar, update, hapus dan 

informasi apapun, kapanpun serta dimana saja 

(2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengefisienkan 

operasional dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak 

(3) Memberikan fasilitas terkini bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri secara 

online dengan memanfaatkan teknologi internet 

(4) Memudahkan Petugas Pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran 

Wajib Pajak  

 Sistem e-Registration ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi Wajib Pajak 

maupun dari sisi petugas pajak. 

2.5.3  Sasaran yang ditetapkan akan dicapai seperti: 

(1) Penyimpanan data Wajib Pajak menjadi terpusat 

(2) Mudah melacak perpindahan bagi Wajib Pajak 

(3) Memberikan kemudahan pendaftaran bagi Wajib Pajak 

(4) Memberikan keamanan data Wajib Pajak 

(5) Menghasilkan data unik bagi Wajib Pajak 

2.5.4  Fungsi dari e-Registration Pajak Online 

 Kegiatan atau fungsi pendaftaran (registrasi) Wajib Pajak dalam sistem  

e-Registration mencakup berbagai kegiatan berikut : 

(1) Pendaftaran Wajib Pajak baru 



 
 

(2) Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(3) Perubahan data Wajib Pajak yang telah terdaftar 

(4) Perpindahan Wajib Pajak 

(5) Penghapusan Wajib Pajak 

(6) Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

2.5.5  Mekanisme e-Registration 

(1) Wajib Pajak datang ke Warnet atau menggunakan layanan internet yang 

lain. 

(2) Masuk ke Aplikasi e-Registration melalui salah satu Application Service 

Provider (ASP) yaitu http://www.pajakku.com. ASP adalah Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 

sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat 

Pemberitahuan secara elektronik ke DJP  

(3) Membuat Account Wajib Pajak 

(4) Login ke Aplikasi e-Registration 

(5) Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak 

(6) Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis 

(7) Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan 

menandatanganinya 

(8) Mencetak Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) 

(9) Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan 

SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak 

mendaftarkan diri. 

(10) Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kepala 

Seksi (Kasi) Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP terdaftar 

2.5.6  ASP yang secara resmi telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak 

ASP yang telah ditunjuk DJP sampai saat ini adalah: 



 
 

(1) http://www.pajakku.com  

(2) http://www.laporpajak.com  

(3) http://www.layananpajak.com  

(4) http://www.spt.co.id  

 

2.6  Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 

angka Arab satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan  

atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP (pasal 3 ayat (1) UU NO.28/2007). 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak harus mengisi, 

menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP tentang penghitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang. 

2.6.1  Pengertian Dan Fungsi SPT 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang 

perubahan ke-tiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11 disebutkan : 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  
 

2.6.2  Fungsi SPT itu sendiri bagi Wajib Pajak adalah  

(1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 

tentang : 

a. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak 

b. Harta dan kewajiban 



 
 

c. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan 

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi dalam satu masa pajak yang ditentukan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku  

(2) Alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak yang terhutang yang 

dilaporkan oleh wajib pajak 

2.6.3  Jenis SPT 

(1) SPT Masa : Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak 

(2) SPT Tahunan : Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. 

2.6.4  e-SPT 

Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

kemudahan dalam menyampaikan SPT.(http://www.spt.co.id.) 

(1) Kelebihan e-SPT : 

a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena 

lampiran dalam bentuk media CD/disket.  

b. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik  

c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan 

dengan baik dan sistematis  

d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan 

sistem komputer  

e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak 

  



 
 

f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir 

dengan menggunakan sistem komputer.  

g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas  

h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang 

memakan sumber daya yang cukup banyak. 

(2) SPT Masa maupun Tahunan yang dapat disampaikan secara elektronik 

antara lain : 

a. PPh Masa Pasal 4 ayat 2, Ps. 15, Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 26 

b. PPh Tahunan Badan 

c. PPh 21 Tahunan 

d. SPT Orang Pribadi 

e. PPN 

 

2.7  e-Filing 

e-Filing merupakan cara penyampaian SPT secara elektronik melalui sistem 

online yang real time.(https://efiling.layananpajak.com/registrasiwp/) 

2.7.1  Latar Belakang e-Filing :  

(1) Input data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT lama  

(2) Pemborosan kertas  

(3) Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT  

(4) Bila terjadi kehilangan data seperti kebakaran, tidak ada backup data  

(5) Jarak dan waktu  

(6) Memperlambat pelayanan yang lain  

2.7.2  Manfaat e-Filing : 

(1) Nyaman karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 24 jam sehari, 

7 hari seminggu 



 
 

(2) Mudah dan akurat karena software/aplikasi dibuat untuk mudah digunakan 

dan akurat karena penjumlahan dilakukan secara otomatis melalui sistem 

(3) Aman karena data yang dikirim telah terenkripsi, terintegritas, serta Non-

repudiation (tak terelakkan). 

2.7.3  Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing  

(1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT 

secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak 

orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, 

sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau 

usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang 

dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan 

melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. 

(2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan 

memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan 

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan 

(juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.  

(3) Saat ini tercatat hanya 6 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara 

pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan 

terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-Filing dimana sistem pelaporan 

menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat. 

Dengan e-Filing ini dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditingkatkan jumlah 

WP menjadi 10 juta dan pada ujungnya jumlah pemasukan negara dari pajak 

juga akan dapat ditingkatkan. (Gatra No.39, 7 Agustus 2008). 

 Penggunaan e-Filing telah diresmikan Presiden pada tanggal 24 Januari 

2005 dan tata cara penyampaiannya diatur berdasarkan Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak NO.KEP-05/PJ/2005. Diatur pula didalamnya mengenai bukti 



 
 

penerimaan elektronik yang telah dilengkapi Nomor Transaksi Penyampaian SPT 

(NTPS). 

2.7.4  Dasar hukum penerapan e-Filing  

Pemberlakuannya telah diatur dalam Peraturan Perpajakan, yaitu meliputi: 

(1) Surat Ederan Direkur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.52/2003 tentang 

Penyampaian Lampiran SPT Masa Dalam Media Elektronik 

(2) Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 49/PJ./2003 tentang Tata 

Cara Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan PPh 

(3) Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tentang 

Penyampaian SPT Secara Elektronik 

(4) Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : KEP-184/PJ./2004  tentang 

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-

383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem 

Pembayaran Online Dan Penyampaian SPT Dalam Bentuk Digital 

(5) Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05 /PJ./2005 tentang Tata 

Cara Penyampaian SPT Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) 

2.7.5  Tata Cara penggunaan e-filing 

(1) Mengajukan permohonan untuk mendapat Electronic Filer Identification 

Number (e-FIN)  

(2) Registrasi 

(3) Penyampaian e-SPT secara e-Filing 

2.7.5.1  Mengajukan permohonan e-FIN  

(1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP 

terdaftar sesuai dengan CONTOH SURAT PERMOHONAN dengan format 

yang telah ditentukan, serta melampirkan : 

a. Fotocopy Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar 



 
 

b. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat disetujui apabila : 

a. Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam 

database Master File  Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 

Pemberitahuan, telah menyampaikan, 

1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau 

Badan untuk Tahun Pajak terakhir. 

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk 

Tahun Pajak terakhir 

3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) 

Masa Pajak terakhir. 

(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas 

permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh e-FIN  

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 

(4) Jika e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan 

ulang dengan syarat:  

a. Menunjukkan Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli  

b. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat 

Pengusaha Kena Pajak yang asli. 

2.7.5.2  Registrasi 

(1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dari KPP mendaftarkan diri 

melalui website https://efiling.layananpajak.com/registrasiwp/ sebagai salah 

satu ASP yang telah ditunjuk oleh DJP.  

(2) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, akan diberikan : 

  



 
 

a. User ID dan Password 

b. Aplikasi e-SPT beserta petunjuk penggunaan dan informasi lainnya, 

sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan  

c. Sertifikat (digital certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. Digital certificate 

ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap 

proses e-Filing. 

(3) Sertifikat Digital (Digital certificate) tersebut akan ter-install secara otomatis 

ke dalam komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 

registrasi, yang antara lain berfungsi untuk : 

a. Keamanan dengan melakukan pengacakan data e-SPT (encryption). 

b. Otentifikasi pengirim data e-SPT 

c. Menjamin integritas data e-SPT 

d. Mencegah penyangkalan (Non-Repudiation) 

 Sebelum membahas mengenai penyampaian e-SPT melalui e-Filing, perlu 

diketahui tata cara pemberian (e-FIN) adalah sebagai berikut : 

(1) WP mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak 

tempat WP terdaftar sesuai dengan lampiran Peraturan Dirjen Pajak KEP-

05/PJ/2005, dengan melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Surat 

Keterangan Terdaftar (SKT) dan dalam hal pengusaha kena pajak disertai 

dengan Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

(2) Kepala seksi tata usaha perpajakan atau kepala seksi pelayanan dalam hal 

KPP tempat WP terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem 

modern, memproses permohonan WP apabila persyaratan dalam 

mengajukan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap. 

a. Permohonan e-FIN harus diselesaikan paling lama 2 hari kerja sejak 

permohonan WP telah diterima secara lengkap. 



 
 

b. Bentuk e-Filing 

c. e-FIN diberikan kepada WP setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi 

Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan dalam hal KPP 

tempat WP terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, 

atas nama Kepala Kantor.    

(3) Wajib pajak yang telah memperoleh e-FIN akan menyampaikan SPT secara 

elektronik (e-Filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP). 

2.7.5.3  Penyampaian e-SPT secara e-Filing 

(1) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat 

Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak. 

(2) Setelah pengisian SPT lengkap maka WP dapat mengirimkan secara online 

ke Direktorat Jenderal Pajak melalui website ASP. 

(3) Bukti Transaksi e-Filing  

a. WP akan menerima Bukti Penerimaan secara elektronik dari Direktorat 

Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.  

b. Bukti Penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi :    

1) NPWP  

2) Tanggal dan jam 

3) Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS)  

4) Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)  

(4) Masa Pemberlakuan e-Filing  

a. Penyampaian SPT secara e-Filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari 

dan 7 hari seminggu dengan standar (WIB).  

b. SPT yang disampaikan secara e-Filing pada akhir batas waktu 

penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat 

waktu. 



 
 

(5) Wajib Pajak mencetak, menandatangani dan menyampaikan induk Surat 

Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen 

lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, paling 

lambat : 

a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan 

dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum batas akhir 

penyampaian. 

b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan 

secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah 

lewat batas akhir penyampaian. 

(6) Apabila kewajiban menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat 

Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan, 

disampaikan melalui pos secara tercatat, maka tanggal penerimaan induk 

Surat Pemberitahuan beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum 

pada bukti pengiriman surat. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan induk Surat Pemberitahuan 

beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana 

dimaksud diatas maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan. 

(8) Layanan Pajak memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa Surat 

Pemberitahuan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik 

dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara 

lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat 

Jenderal Pajak.  

 

 



 
 

2.8  e-payment 

 e-Payment merupakan pembayaran pajak secara online (sementara ini 

hanya untuk PBB) yakni melalui ATM. 

 

2.9  Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

 Tempat pelayanan terpadu ini dimaksudkan sebagai tempat pelayanan 

perpajakan yang terintegrasi pada KPP dengan menggunakan sistem informasi 

perpajakan atau sistem administrasi perpajakan terpadu. 

 Pada tanggal 3 Februari 2003 Dirjen pajak telah mengeluarkan keputusan 

NO.KEP.27/PJ/2003 tentang Tempat Pelayanan Terpadu pada KPP. Keputusan 

Dirjen pajak tersebut mempunyai dasar pertimbangan yaitu: 

(1) Meningkatkan pelayanan kepada WP dengan menetapkan suatu tempat 

pelayanan terpadu untuk setiap kantor pelayanan pajak, sehingga dapat 

memberikan pelayanan kepada WP tanpa harus mendatangi masing-masing 

seksi. 

(2) Memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan 

kepada WP. 

Sistem aplikasi dan informasi perpajakan yang ada pada Dirjen pajak terdiri dari: 

(1) Sistem informasi perpajakan yaitu sistem informasi dalam administrasi 

perpajakan di lingkungan Dirjen pajak, kecuali Kanwil WP Besar dan KPP 

WP Besar dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

berhubungan dalam satu jaringan kerja. 

(2) Sistem administrasi perpajakan terpadu yaitu sistem informasi administrasi 

perpajakan yang diterapkan pada KPP WP Besar, Kanwil WP Besar dan 

Kantor Pusat Dirjen Pajak yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat 

lunak yang dihubungkan dalam satu jaringan kerja. 



 
 

Dengan sistem yang digunakan inilah pelayanan prima kepada wajib pajak 

menjadi semakin nyata. 

 

2.10  Kepatuhan Dalam Perpajakan 

 Adanya ancaman administrasi maupun ancaman hukum pidana bagi wajib 

pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya 

masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait 

dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. 

2.10.1  Pengertian Kepatuhan Dalam Perpajakan 

 Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak 

diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan 

perpajakan. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.   

2.10.2  Dasar-Dasar Kepatuhan 

Menurut Bierstedt dalam Soekanto (1982:225) dasar-dasar kepatuhan adalah : 

(1) Indoctrination 

 Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena 

dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar 

mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya 

dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. 

(2) Habituation  

 Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan 

menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. 

(3) Utility 

 Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas 

danteratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum 



 
 

tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang 

kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau 

takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka 

salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena 

kegunaan dari pada kaidah tersebut. 

(4) Group Identification 

 Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena 

kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi 

dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari 

kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan 

identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang 

mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan 

kelompok lain tersebut. 

2.10.3  Proses Kepatuhan 

 Menurut Soekanto (1982:230) sebenarnya masalah kepatuhan yang 

merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses 

yaitu : 

(1) Compliance 

 Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada 

harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman 

yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu 

keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan 

pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka 

kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan 

kaidah-kaidah hukum tersebut.  

 



 
 

(2) Identification 

 Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan 

karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga 

serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk 

menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah 

keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga 

kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi. 

(3) Internalization 

 Pada Internalization seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena 

secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut 

adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh 

karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut 

adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat 

kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-

kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap 

kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. 

2.10.4  Jenis Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu (Nurmantu, 2003:148) : 

(1) Kepatuhan Formal 

 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang 

perpajakan.  

(2) Kepatuhan Material  

 Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif hakikat memenuhi 

semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.  

 

 



 
 

2.10.5  Kriteria Wajib Pajak Patuh 

 Menurut KEP.MEN.KEU NO.544/KMK.04/2000 yang diubah dengan 

KEP.MEN.KEU NO.235/KMK.03/2003 jo. KEP.DJP NO.550 Tahun 2000 

berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak patuh adalah mereka yang 

memenuhi empat kriteria dibawah ini, yakni : 

(1) Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 

(2) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajaknya. 

(3) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. 

(4) Laporan keuangan wajib pajak yang diaudit akuntan publik atau BPKP harus 

mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapat wajar 

dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak 

mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya 

laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam 

bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi 

komersial dan fiskal. 

Namun diluar ke empat kriteria tersebut, sesuai yang ditulis oleh  Nurmantu 

(2003:148) bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya, maka masih banyak kriteria lain yang dapat ditambahkan, 

mengingat kewajiban dan hak WP tidak hanya memenuhi ke empat kriteria 

tersebut. Asalkan WP dapat memenuhi semua hak dan kewajiban maka WP 

dapat dianggap patuh. 

 



 
 

2.11   Ketidakpatuhan Pajak 

2.11.1   Pengertian ketidakpatuhan pajak 

 Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya, maka ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

hak perpajakannya. (Nurmantu, 2003:150) 

2.11.2  Sebab ketidakpatuhan pajak 

 Berdasarkan penelitian di Australia yang dilakukan oleh Ian Wallschttzky 

(Nurmantu, 2003:152) sebab-sebab Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya tersebut sebagai akibat dari: 

1. Tax payer’s perception about tax rates, fairness of the tax system, how wisely 
government spend taxpayer’s money. (Persepsi Wajib Pajak tentang tarif 
pajak, keadilan sistem perpajakan, bagaimana kebijaksanaan pemerintah 
dalam mengatur uang hasil pajak). 

2. Individual’ basic predisposition to the State and to the law generally. (Sifat   
dasar individu yang mudah terpengaruh oleh Pemerintah dan hukum). 

3. Group influence on individuals behaviour. (Tekanan kelompok pada tingkah 
laku individu). 

4. Tax audit, information reporting, withholding system. (Pemeriksaan pajak, 
laporan sebagai informasi, sistem pemungutan pajak withholding system). 

5. Tax administration style. (Jenis administrasi pajak). 
6. Tax practitioners. (Praktisi pajak). 
7. Probability of detection and level of penalties. (Kemungkinan deteksi dan 

tingkat denda). 
 
Selanjutnya, salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin oleh Jaime V. Caro 

(Nurmantu, 2003:155) menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak 

mau membayar pajak dibawah judul : Why I Don’t want to pay my tax, yakni : 

1. Karena saya tidak menerima manfaat. 
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak. 
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar. 
4. Karena mereka mencuri uang saya. 
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya. 
6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu. 
7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat 

menyelesaikannya. 
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa. 



 
 

 Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang paling 

mendasar sebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang 

mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak 

termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi 

atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan 

kemampuan membayar pajak oleh Wajib Pajak yang berhubungan dengan 

kondisi perekonomian Wajib Pajak. 

2.11.3  Jenis ketidakpatuhan pajak 

 Menurut Bernard P. Herber yang dikutip (Nurmantu, 2003:150), perilaku 

Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, 

dibedakan menjadi tiga yaitu Tax Evasion, Tax Avoidance dan Tax Delinquency.  

 “Tax evasion involves a fraudulent or deceitful effort by a taxpayer toescape 
his legal tax obligation. This is a direct violation of both the “spirit” or “intent” and 
the “letter” of tax law. On the other hand, tax avoidance may involve a violation of 
the spirit of tax law, but it does not violate the letter of the law…Tax avoidance is 
lawful, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay 
the tax obligations on the inability to pay a tax because of inadequate funds”. 
 
 Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Tax Evasion 

adalah perbuatan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang. Tax 

Avoidance adalah Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (loop holes) yang 

ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang 

lebih rendah. Tax Delinquency adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban 

pajaknya karena ketidakmampuan secara ekonomis. 

 

2.12  Pemeriksaan Pajak 

 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 

dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



 
 

undangan perpajakan (pasal 1 nomor 25 UU RI N0.28/2007). Dirjen pajak 

mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Dengan demikian, sasaran 

pemeriksaan dapat teridentifikasi sebagai berikut : 

(1) Penafsiran undang-undang perpajakan salah 

(2) Kesalahan hitung 

(3) Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 

(penggelapan) 

(4) Pemotongan/ pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan WP tidak 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

2.12.1 Tujuan dari pemeriksaan  

(1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan 

dalam hal : 

a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi; 

b. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah 

ditetapkan; 

c. SPT tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Ditjen pajak; 

d. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban di atas tidak 

dipenuhi.   

(2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : 

a. Pemberian NPWP atau pencabutan NPWP 

b. Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) atau 

pencabutan NPPKP 

c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi 

WP baru 

d. WP mengajukan keberatan dan banding 



 
 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan 

f. Pencocokan data dan atau alat keterangan  

g. Penentuan WP berlokasi di daerah tertentu 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN dan atau PPh pasal 21 

i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan 

selain yang disebutkan huruf a-h. sebagai contoh pengaduan dari pihak 

ketiga.  

2.12.2  Pemeriksaan Dengan Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit) 

 Pemeriksaan di samping bertujuan untuk melakukan pengujian kepatuhan 

wajib pajak dapat juga dilakukan untuk kepentingan penagihan pajak, surat 

edaran nomor SE.08/PJ.75/2002 mengatur tentang pemeriksaan untuk tujuan 

penagihan pajak. Secara umum pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak ini 

dapat dilakukan terhadap 1000 penunggak pajak skala nasional atau 500 

penunggak pajak skala lokal yang tidak tersedia data mengenai harta objek sita 

namun jumlahnya tidak mencukupi untuk pelunasan tunggakan pajak yang 

dimiliki. 

  

2.13 Hambatan Dalam Perpajakan 

 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dirjen Pajak untuk mendapatkan data 

wajib pajak adalah : 

(1) Tidak ada akses ke bank untuk mengetahui jumlah rekening milik wajib 

pajak, sehingga sulit mengetahui jumlah penambahan kekayaan wajib pajak 

yang sebenarnya. 

(2) Tidak ada akses ke laporan lalu lintas devisa. 

(3) Tidak ada akses ke laporan money laundering. 

(4) Tidak ada akses ke deposito. 

(5) Tidak ada akses ke pemegang kartu kredit. 



 
 

(6) Tidak ada akses ke penerima kredit bank. 

(7) Tidak ada akses antar departemen. 

 Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi : 

(1) Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

(2)  Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain : 

a. Tax avoidance,  usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

Undang-undang. 

b. Tax evasion,  usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

Undang-undang (menggelapkan pajak).  

 

2.14  Penelitian Sebelumnya 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sophianita (2007) dalam skripsinya 

tentang analisis faktor-faktor yang  mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam 

melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus pada 

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung). Pada penelitian ini variabel 

yang diteliti yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sanksi, 

pelayanan pajak dan pendapatan Wajib Pajak. Variabel SPPT, sanksi, pelayanan 

pajak dan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan 

variabel pelayanan pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan 



 
 

masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan t 

hitung 13,825 yang signifikan pada taraf 46,92%. 

 Survei yang dilakukan AC Nielsen, sebuah lembaga survei internasional 

yang independen, merilis hasil penelitian mengenai kepuasan WP atas 

modernisasi sistem perpajakan. Bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 

81. Artinya, makin tinggi indeksnya, makin baik. Berada di atas pelayanan umum 

instansi pemerintah lainnya di Indonesia 75. Juga di atas beberapa negara 

sekitar, seperti, Australia 74, Hong Kong 71, India 78, dan Singapura 76. 

(http://10.3.254.215/) 

 Survei The World Group yang dirilis September 2007 lalu, terjadi 

peningkatan peringkat pajak Indonesia dari 135 naik jadi 123. Terlihat bahwa 

terjadi kemudahan dan kenyamanan WP dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. (http://10.3.254.215/) 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) dalam skripsinya 

mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. 

Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu variabel modernisasi struktur 

organisasi (X1), modernisasi prosedur organisasi (X2), modernisasi strategi 

organisasi (X3), dan modernisasi budaya organisasi (X4). Hasil pengujian 

hipotesis ditemukan adanya pengaruh yang positif dan paling signifikan antara 

modernisasi prosedur organisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak (32,5821% dari total pengaruh 90,30277%). 

 

 

 

 



 
 

2.15  Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

 Pemerintah    Masyarakat 
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2.16  Hipotesis  

 Menurut Prof. Dr. S. Nasution (Sarwono, 2006:65) definisi hipotesis adalah 

pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang 

kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Dimana hipotesis merupakan 

kebenaran sementara yang masih perlu diuji. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah 

dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang diteliti, yang masih harus dibuktikan, 

yaitu : 

(1) Diduga, terdapat pengaruh antara faktor-faktor yaitu e-Registration, e-SPT, 

dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

(2) Diduga, e-SPT merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Pajak Wajib Pajak Pembayaran Pajak 

Self Assesment System 

e-System : 

1. e-Registration 
2. e-SPT 
3. e-Filing 

Kepatuhan WP 

Pelayanan Pajak 

Penerimaan 
Negara dari 
sektor Pajak 



 
 

2.17  Kerangka Penulisan 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJP 

Perumusan masalah : 
 

1. Apakah penerapan pelayanan pajak secara elektronik berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Malang? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak, e-Reg, e-SPT atau e-Filing?  

Hipotesis : 
 

1. Diduga, terdapat pengaruh antara faktor-faktor yaitu e-Registration, e-
SPT, dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Diduga, e-SPT merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak 

Pelayanan Pajak 

Manual Online : 

1. e-Reg 2. e-SPT 3. e-Filing 

Metode analisa data : 

1. Analisis diskriptif 
2. Analisis Regresi Berganda 

Kesimpulan 

Pengujian Hipotesa : 

Uji Signifikansi : 
1. Uji R2 2. Uji F  3. Uji t 

Hasil 

Penerimaan Pajak 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif-

induktif, dimana pendekatan ini berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para 

ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan dan 

pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran 

(verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan (Pedoman 

Penulisan Skripsi, Artikel dan makalah FE-UB,2006). Jenis penelitian kuantitatif 

dipilih karena dapat memberi rincian yang lebih detail mengenai hal-hal ataupun 

permasalahan yang terjadi dalam penerapan pelayanan pajak secara elektronik 

dan lebih mudah untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan. 

 Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo 

(2002:12) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan penelitian. 

 Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif analitis atau 

penelitian penjelasan (explanatory research). Dapat dikatakan demikian karena 

penelitian ini menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis, yaitu menjelaskan bahwa e-Reg, e-SPT, dan e-Filing 



 
 

berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

 Sesuai dengan tujuan dan sifat yang terkandung dalam pengertian jenis 

penelitian eksplanatori, maka Singarimbun (1995:4-5) menggambarkan tentang 

penelitian eksplanatori ini sebagai berikut : 

“Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka peneliti tersebut tidak lagi 

dinamakan penelitian deskriptif, melainkan penelitian pengujian hipotesis atau 

penelitian penjelasan (explanatory research)”.  

Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan sesuatu. Jadi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan riset lapangan dan dikombinasikan dengan riset 

pustaka untuk mempertajam analisis dan memperkuat tingkat keabsahan hasil 

analisis.   

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada KPP Madya Malang dengan 

pertimbangan bahwa narasumber dan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dapat ditemui dan diperoleh secara langsung di tempat-tempat 

tersebut. Penelitian dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu (cross sectional 

studies) yaitu antara rentang waktu April tahun 2007 hingga bulan Januari tahun 

2009. 

 

3.3 Data dan Sumber data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti. Data primer yang diperlukan adalah berupa kuesioner. 



 
 

 Sedangkan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari artikel media massa, internet dan publikasi ilmiah lainnya, yang semuanya 

merupakan data-data yang bukan langsung berasal dari pihak yang 

bersangkutan atau objek yang diteliti. Yaitu berupa : 

1. Data pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di KPP Madya Malang tahun 2007-

2008. 

2. Data penerimaan pajak di KPP Madya Malang tahun 2007-2008 

3. Data tentang teknis dan tata cara penggunaan e-Registration, e-SPT, dan e-

Filing. 

4. Data penerimaan pajak melalui media elektronik tahun 2007-2008. 

Data sekunder bisa diperoleh dari : 

1. Internet dan media massa 

2. Instansi yang bersangkutan 

3. Instansi atau sumber lainnya yang terkait 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau variabel (Nazir, 2005). 

1. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak 

Adalah suatu keadaan dimana masyarakat atau Wajib Pajak dapat 

memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Indikator yang digunakan 

dalam konsep ini adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar kewajiban 

pajaknya. Itemnya adalah membayar pajak sudah sesuai dengan kewajiban, 

membayar pajak tepat waktu sebelum tanggal batas/jatuh tempo, membayar 



 
 

pajak berarti menjadi warga negara yang baik dan taat pajak, membayar 

pajak berarti ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak 

membayar pajak merupakan variabel terikat (Y). 

2. Konsep e-Registration 

  Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau e-Registration) 

adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau 

Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui 

sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal 

Pajak. Dalam penelitian ini e-Reg merupakan variabel bebas (X1). 

3. Konsep e-SPT 

 Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dalam penelitian ini e-SPT 

merupakan variabel bebas (X2). 

4. Konsep e-Filing 

e-Filing merupakan cara penyampaian SPT secara elektronik melalui 

sistem online yang real time. Dalam penelitian ini e-Filing merupakan 

variabel bebas (X3). 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun obyek pengamatan 

dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya (Y) akan diukur beberapa variabel yaitu e-Reg (X1), e-

SPT (X2), dan e-Filing (X3). Dari setiap instrumen yang digunakan dalam variabel 

tersebut memiliki skala dan dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert yaitu 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Cara pengukuran ini menghadapkan 



 
 

seorang responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka 

jawaban-jawaban tersebut diberi skor 1 sampai dengan 5, misalnya : 

Sangat Setuju (SS) =5,  Setuju (S) =4, Ragu-ragu (R) =3, Tidak Setuju (TS) =2, 

Sangat Tidak Setuju (STS) =1. 

 

3.5 Populasi dan Penentuan Sampel 

Pengertian populasi menurut Indriantoro dan Soepomo (1999:115) adalah 

sekelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Arikunto (1993:102) menjelaskan populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai yang 

bekerja di KPP Madya Malang dan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya 

Malang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya 

pegawai pajak (fiskus) yang bekerja di KPP Madya Malang dan Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Madya Malang yang memanfaatkan e-system. 

Dalam pemilihan sampel yang mewakili populasi, tehnik yang digunakan 

adalah Simple Random Sample. Tehnik ini menurut Nazir (2005:276) merupakan 

metode dimana tiap unit populasi diberi nomor, kemudian sampel yang 

diinginkan ditarik secara random, baik dengan random numbers maupun dengan 

undian biasa.  

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data, yaitu : 

 



 
 

a. Interview (Wawancara) 

  Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi ( Sugiyono,2006). 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono:2006 bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga 

kuisioner (angket) adalah sebagai berikut : 

1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya. 

3) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud peneliti. 

 Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

ini, di antaranya Wajib Pajak dan Fiskus. 

b. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

Uma Sekaran dalam Sugiyono:2006 mengemukakan beberapa prinsip 

dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu: prinsip 

penulisan, pengukuran dan penampilan fisik. 

1) Prinsip Penulisan Angket 

 Prinsip ini menyangkut beberapa faktor yaitu : isi dan tujuan pertanyaan, 

bahasa yang digunakan mudah, pertanyaan tertutup terbuka-negatif 

positif, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan hal-hal yang sudah 



 
 

lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan, dan urutan 

pertanyaan. 

2) Prinsip Pengukuran  

 Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrument 

penelitian, yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. 

Oleh karena itu instrument angket tersebut harus dapat digunakan untuk 

mendapatkan data yang valid dan reliable, tentang variabel yang diukur. 

Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable maka sebelum 

diberikan kepada responden harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu. 

3) Penampilan Fisik Angket 

 Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan 

mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. 

Artinya kalau angket dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang 

kurang menarik bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang 

bagus dan berwarna. 

 Hasil survei diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada Fiskus dan 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang. 

c. Dokumentasi 

 Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan terhadap 

dokumen-dokumen dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian. 

Metode ini juga bisa diperoleh melalui keterangan atau informasi dari tata 

usaha. Dokumentasi dilakukan terhadap data yang berbentuk peraturan dan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 



 
 

3.7  Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Validitas 

Suatu angket dikatakan valid (sah) jika pertanyaaan pada suatu angket 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut 

(Santoso, 2001:270). Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-

butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar 

pertanyaan ini umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu (Nugroho, 

2005:67). Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan 

dari kuisioner dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel. Jika r-

hitung > r-tabel maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid.   

3.7.2  Reliabilitas 

Suatu angket dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Santoso, 

2001:270). Menurut Nugroho (2005:72), relliabilitas merupakan ukuran suatu 

kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan 

dengan konstruk-konstruk pertanyaaan yang merupakan dimensi suatu variabel 

dan disusun dalam bentuk kuisioner. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji statistik dengan menggunakan rumus Crobanch’s Alpha. Reliabilitas 

suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Crobanch’s Alpha > dari 

0,60. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

 Menurut Effendi dan Manning dalam Singarimbun dan Effendi (1995:263), 

analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

 

 



 
 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

 Analisa ini dipakai untuk mendiskripsikan karakteristik daerah penelitian 

responden dan distribusi item masing-masing variabel. Data yang dikumpulkan 

diedit dan ditabulasikan dalam tabel, kemudian pembahasan data dalam angka 

dan prosentase untuk distribusi masing-masing variabel. 

3.8.2 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tujuan dari penelitian ini ada 

dua, tujuan pertama adalah untuk mengetahui apakah penerapan pelayanan 

pajak secara elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Madya Malang. Bentuk hubungan fungsional yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Keterangan : 

Y  =  Kepatuhan wajib pajak  

X1  =  e-Reg 

X2  =  e-SPT 

X3  =  e-Filing 

b1,b2,b3 =  Koefisien regresi untuk variabel X1, X2, X3  

a  =  Intersep 

e  =  error 

 Sedangkan tujuan kedua adalah untuk mengetahui variabel manakah yang 

paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, e-Reg, e-SPT atau e-Filing 

dilihat dari Standardized Coefficient Beta. Variabel bebas yang mempunyai 

Standardized Coefficient Beta yang paling besar menunjukkan bahwa variabel 



 
 

bebas tersebut mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap variabel 

terikat. 

 

3.9 Uji Signifikansi 

Setelah ditentukan persamaan regresi dan diperoleh regresinya, kemudian 

dilakukan uji signifikansi yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2005:83). Bentuk pengujian statistik tersebut yaitu : 

1. Uji Koefisien Determinan (R2) 

   Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Kegunaan R2 

adalah sebagai ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data 

hasil survei. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0< R2<1), 

dimana semakin tinggi nilai R2 suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka 

akan semakin tepat suatu garis regresi dan untuk mengukur sumbangan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji F adalah pengujian hubungan regersi secara simultan atau serentak 

dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ditujukan 

untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara keseluruhan koefisien 

regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Apabila diperoleh probabilitas F hitung < 0,05 atau F hitung > F tabel 

maka H0 ditolak. Sebaliknya apabila probabilitas F hitung > 0,05 atau F hitung 

< F tabel maka H0 diterima. Bila H0 ditolak berarti variabel-variabel bebas 

yang diuji mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas parsial 

terhadap variabel terikat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : 



 
 

1. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

H0 = variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

H1 = variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap   

terikat  

2. Untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut dilakukan dengan 

membandingkan t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, artinya variabel bebas 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika t-hitung< t-tabel maka H0 diterima, artinya variabel bebas secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan.  

 

3.10  Uji Asumsi Klasik  

Untuk mengetahui bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini 

dapat disebut sebagai model yang baik maka model ini harus diuji dengan uji 

kenormalan, multikolonieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas agar dapat 

dapat diketahui apakah model regresi linier berganda dalam penelitian ini telah 

terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Uji asumsi klasik tersebut juga untuk 

mengetahui apakah suatu model regresi telah bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti (Ghozali, 2005:91). 

1. Uji Kenormalan 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu memiliki distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar akan 

mengakibatkan uji stastistik ini menjadi tidak valid. Untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan hipotesis : 

H0 = data residual berdistribusi normal 



 
 

HA = data residual tidak berdistribusi normal 

 Besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data residual 

terdistribusi normal.  

2. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. 

Kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model akan menyebabkan 

terjadinya korelasi yang sangat kuat antar suatu variabel bebas dengan 

variabel bebas yang lain. Selain itu, uji multikolonieritas juga bertujuan untuk 

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai 

pangaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Uji multikolonieritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF), jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak 

kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas.  

3. Uji Autokorelasi 

       Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang 

(Nugroho,2005:59). Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi 

dalam model analisa regresi maka perlu dilakukan pengujian Durbin Watson, 

yaitu dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas atas (dU) 

dan nilai batas bawah (dL) dari tabel pada jumlah observasi (n), jumlah 

variabel bebas (k), dan tingkat signifikan (α) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

0 < d < dL  =  H0 ditolak (terdapat autokorelasi positif) 

 4-dL < d < 4   =  H0 ditolak (terdapat autokorelasi negatif) 

dU < d < 4-dU   =  H0 diterima (tidak terdapat autokorelasi) 

dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL =  pengujian tidak menyakinkan  



 
 

4. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat yang lain. Jika 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi kehadiran situasi heterokedastisitas antara lain dengan uji 

Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas dengan melihat signifikansinya di 

atas 5%. Dari hasil uji dapat disimpulkan apabila thitung  > ttabel maka terjadi 

heteroskedastisitas dan apabila thitung  < ttabel maka terjadi homoskedastititas. 

(Gozali,2005:105). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 

4.1.1  Sejarah Singkat Berdirinya KPP Madya Malang 

       KPP Madya Malang adalah merupakan KPP modern pertama di wilayah 

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim III yang telah 

mengimplementasikan system perpajakan modern sejak saat beroperasi pada 

tanggal 9 April 2007. KPP Madya Malang di bentuk berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan NO.132/PMK.01/2006 dimana SMO (Saat Mulai Operasi) 

ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral 

Pajak NO.KEP-29 /PJ/2007 tanggal 26 Januari yang kemudian diubah dengan 

Keputusan Direktur Jendral Pajak NO.KEP-59/PJ/2007 tanggal 29 Maret 2007 

tentang Tempat Pendaftran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Tertentu 

pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. 

4.1.2  Stuktur Organisasi KPP Madya Malang 

Gambar 4.1 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber : Seksi PDI, KPP Madya Malang 

Kepala Kantor 

Sub Bagian Umum 
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4.2  Penerimaan KPP Madya Malang 

 Hasil dari penelitian di KPP Madya, bahwa kepatuhan Wajib Pajak juga 

dapat dilihat dari tingkat tunggakan, pencairan tunggakan, serta pencapaian 

target dan realisasi penerimaannya seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 : Target dan realisasi penerimaan pajak KPP Madya Malang  

Tahun 2007 Tahun 2008 

Jumla
h WP 

Target 
(Rp) 

Realisas
i (Rp) % Jumlah 

WP Target Realisas
i % 

489 1,435 T 1,22 T 85,05 1075 1,8 T 1,743 T 96,85 

Sumber : Seksi PDI, KPP Madya Malang (data diolah) 

 Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa bertambahnya jumlah WP secara otomatis 

menambah jumlah target dan realisasi penerimaan pajak KPP Madya Malang. 

Dari awal berdiri tahun 2007 dengan 489 WP target penerimaan pajaknya Rp 

1,435 T namun realisasinya hanya 85,05% dengan nilai Rp 1,22 T. Pada tahun 

kedua jumlah WP bertambah menjadi 1.075 WP dan target penerimaan pajaknya 

naik menjadi Rp 1,8 T. Pada realisasinya yang dapat dipenuhi sekitar 96,85% 

yaitu senilai Rp 1,743 T. Hal ini berarti penerimaan pajak pada KPP Madya 

mengalami pertumbuhan sebesar 11,79% dari tahun sebelumnya. 

 

Tabel 4.2 : Data tunggakan dan pencairan pajak KPP Madya Malang 

Tahun 2007 Tahun 2008 

Jmlh 
WP 

Tunggakan 
(Rp) 

Pencairan 
(Rp) % Jmlh 

WP 
Tunggakan 
(Rp) 

Pencairan 
(Rp) % 

489 86,873 M 80,149 M 92,26 1075 76,945 M 75,875 M 98,61 

Sumber : Seksi PDI, KPP Madya Malang (data diolah) 

 Setelah mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak dari tabel 5.1 kini 

pada tabel 5.2 dapat diketahui tunggakan dan pencairan tunggakan pajaknya. 



 
 

Pada tahun 2007 tunggakan pajak mencapai Rp 86,873 M namun dapat 

dicairkan hingga 92,26% dengan nilai Rp 80,149 M. Meskipun jumlah WP 

bertambah namun tidak berarti jumlah tunggakan juga naik, justru kenaikan 

jumlah WP berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah tunggakan pajaknya. 

Pada tahun 2008 jumlah tunggakan Rp 76,945 M dengan nilai pencairan Rp 

75,875 M. Hal ini berarti persentase tunggakan turun 13,78% dari tahun 

sebelumnya dan persentase tingkat pencairan naik 6,35% dari tahun 

sebelumnya. 

 

4.3 Penerapan e-system Administrasi Perpajakan Pada KPP Madya Malang 

Sebagai bentuk cerminan dari KPP Modern, KPP Madya Malang dalam 

memberikan pelayan Pajak menerapkan Sistem Pelayanan (tax service) yang 

terdiri dari: 

1) TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) Integrated service point 

Ruang pelayanan. Ruang tempat pelayanan terpadu disediakan untuk 

memberikan semua jenis pelayanan kepad Wajib Pajak dalam rangka 

melaksanakan kewajiban perpajakan (one stop service)  

Bentuk fasilitas yang tersedia di TPT KPP Madya Malang antara lain: 

a. Help Desk 

b. Papan Standar Pelayanan 

c. Ruang konsultasi 

d. Buku Saran 

e. Leaflet 

f. Line Telephone 

g. Papan Petunjuk Ruang 

h. Queuing Machine 

i. Touch Sreen 



 
 

j. Fasilitas Ruang Kerja dan Komputer. 

2)  AR (Account Representative)  

AR adalah penghubung antara KPP dan Wajib Pajak dalam rangka 

memberikan informasi perpajakan secara profesional dan efektif. AR juga 

bertanggung jawab unutk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-

haknya secara transparan. Disamping itu AR juga bertanggung jawab  atas 

pengawasan kepatuhan, pelayanan, bimbingan/himbauan dan konsultasi semua 

kewajiban perpajakan pembayar pajak.  

3) TI (Information Technology) - Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu 

(SAPT) 

Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) merupakan 

pengembangan dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dikendalikan oleh 

manajemen kasus (case management system) dalam sistem pemantauan proses 

administrasi perpajakan dengan sistem alur kerja (workflow system). Sistem 

manajemen kasus atau alur kerja yang diterapkan dalam Sistem Administrasi 

Perpajakan Terpadu (SAPT) dimulai dengan penerimaan masukan/input berupa 

data regristasi, data pembayaran pajak, data e-SPT, permohonan Wajib Pajak, 

dan surat-surat masuk lainnya.  

Selanjutnya Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan 

menghasilkan kasus yang didapat dari permohonan, surat-surat dan hasil 

perbandingan data Wajib Pajak (misalnya data pembayaran pajak dengan data 

e-SPT). Semua kasus yang dihasilkan tersebut didaftar dalam sistem termasuk 

saat diterimanya penugasan dan penyelesaiannya. Kasus-kasus tersebut akan 

didistribusikan secara otomatis ke masing-masing Pegawai Pajak terkait dan 

akan diselesaikan menurut skala prioritas yang telah ditetapkan. Perkembangan 

penyelesaian dari masing-masing kasus dapat dimonitor melalui sistem. Sistem 



 
 

alur kerja menghubungkan satu tugas dengan tugas lainnya sampai tugas-tugas 

tersebut selesai.   

Manfaat yang diperoleh dengan adanya manajemen kasus adalah (i) 

standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus, (ii) standarisasi 

dokumen keluaran, (iii) merupakan panduan bagi pengguna dalam menangani 

suatu kasus, (iv) memberikan notifikasi bila terdapat sesuatu yang harus 

dilakukan, dan (v) menyediakan kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan 

suatu kasus. Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT), setiap 

Wajib Pajak dapat dimonitor secara terus menerus melalui rekening Wajib Pajak 

(taxpayers’ Account) yang menyediakan data pembayaran pajak dan kewajiban 

perpajakan dari setiap Wajib Pajak.  

SAPT menyediakan sarana pendukung bagi terciptanya data Wajib Pajak 

yang akurat dengan adanya partisipasi aktif tiap seksi dalam melakukan 

monitoring terhadap data Wajib Pajak. Sistem tersebut menghasilkan laporan-

laporan yang dapat diakses oleh KPP, Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Pajak. SAPT mencakup prosedur pelayanan (modul) yang terdiri dari:  

a. Proses Pembayaran Wajib Pajak,  

b. Proses Pelaporan-pelaporan,  

c. Proses Teguran (Pengawasan),  

d. Proses Surat Tagihan Pajak (STP) ,  

e. Proses Teguran (Penagihan) ,  

f. Proses Paksa (Penagihan),  

g. Proses Sita (Penagihan),  

h. Proses Permohonan,  

i. Proses Pemeriksaan,  

j. Proses Pemindahbukuan (PBK), dan   

k. Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SPMKP).  



 
 

Pengolahan hasil pemeriksaan dalam SAPT sedang diujicobakan untuk 

menghilangkan duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengendalian intern. Dengan terpasangnya modul penagihan dalam SAPT maka 

pelaksanaan penagihan pada KPP Madya Malang akan selaras dengan 

ketentuan yang berlaku karena saldo tunggakan dan jadwal waktu pelaksanaan 

penagihan diawasi dengan menggunakan sistem pengawasan khusus. Demikian 

juga, dalam rangka peningkatan pelayanan dalam bidang keberatan, telah 

dipasang modul keberatan pada SAPT dengan tujuan untuk mengawasi proses 

keberatan. 

4) Pembayaran Pajak (e-Payment) 

Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak pada bank persepsi/bank devisa 

persepsi melalui sistem pembayaran yang disebut Monitoring Pembayaran dan 

Pelaporan Pajak (MP3). Sistem ini menghubungkan bank dengan Direktorat 

Jenderal Pajak secara online. Setiap pembayaran direkam oleh bank dan 

Direktorat Jenderal Pajak pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis menerbitkan satu nomor 

unik terdiri dari 16 digit yang disebut Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) 

sebagai validasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap setiap satu setoran pajak.  

Data pembayaran pajak dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar 

dan data pembayaran ini secara otomatis dibukukan pada rekening Wajib Pajak 

(Taxpayers’ Account) dimana data pembayaran disandingkan dengan data 

kewajiban pajak berdasarkan pelaporan Wajib Pajak atau adanya produk pajak 

berupa ketetapan mengenai kewajiban pajak yang masih harus dibayar. 

5) e-SPT 

Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak sebagai 



 
 

alternatif dalam menyampaikan SPT dimana data-datanya telah direkam atau 

diolah sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuan aplikasi e-SPT menjadi data 

elektronik yang dapat langsung dimuat (upload) sistem dan database  yang ada 

di KPP.  

Dasar pengoperasiannya, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan instalasi 

aplikasi e-SPT pada komputer Wajib Pajak sendiri. Aplikasi e-SPT pada 

komputer Wajib Pajak digunakan untuk merekam data-data SPT secara manual 

atau mengolahnya dari database Wajib Pajak. Setelah seluruh data terekam, 

melalui aplikasi e-SPT dapat dicetak formulir induk SPT yang terisi secara 

otomatis dari data-data yang direkam dan data-data yang telah terekam tersebut 

juga dapat dipindahkan ke dalam media penyimpaan seperti disket atau compact 

disc (CD) untuk selanjutnya diserahkan ke KPP sebagai pelaporan dengan 

terlebih dahulu menandatangani formulir induk hasil cetakan aplikasi e-SPT.  

Di TPT, formulir induk yang telah ditandatangani dan media penyimpanan 

datanya dapat diterima oleh petugas dimana selanjutya rekaman data dalam 

media penyimpanan tersebut dimuat (upload) ke database KPP. Setelah upload 

data berhasil maka pelaporan SPT Wajib Pajak dianggap sah dan disini berarti 

data SPT Wajib Pajak yang ada pada database KPP merupakan data yang 

direkam oleh Wajib Pajak 

6) Pemberkasan Dokumen Pajak (e-Filing) 

e-Filing adalah layanan yang disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT beserta lampirannya secara 

elektronik dan online realtime melalui aplikasi penerimaan SPT berbasis web. 

Karakteristik e-Filing adalah proses yang cepat, karena pada prinsipnya Wajib 

Pajak dapat langsung melakukan upload data SPT ke database Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini ditindaklanjuti dengan 



 
 

proses download data SPT ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak 

hanya menyampaikan SPT Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani.  

Pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam 

batasan waktu yang ditentukan. Prosedur permohonan e-Filing yakni: (i) 

mengajukan Surat Permohonan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, (ii) KPP 

menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan membuat surat pengantar ke 

Direktorat Informasi Perpajakan (DIP) Direktorat Jenderal Pajak untuk  

memperoleh kode aktivasi, (iii) DIP akan menerbitkan kode aktivasi dan CD e-

Filing atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan, (iv) Wajib Pajak yang telah 

memperoleh kode aktivasi, akan memperoleh teknis pelatihan e-Filing dari 

petugas pelayanan (Account Representative) dari KPP untuk menjalankan 

program tersebut, (v) e-Filing dijalankan melalui program Microsoft® Windows XP 

7) Pemeriksaan 

Pemeriksaan secara khusus hanya dilakukan oleh fungsional pemeriksa 

pajak di KPP. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena fungsi 

pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi 

tersebut lebih baik. Penugasan pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor 

usaha tertentu sehingga hasil pemeriksaan lebih efektif dengan perlakuan 

perpajakan yang seragam dan pemeriksa lebih terspesialisasi sehingga 

produktivitas serta kualitas hasil pemeriksaan meningkat.   

Pelaksanaannya pemeriksaan didukung dengan aplikasi Audit Command 

Language (ACL). Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

pemeriksaan pajak, Kanwil dan KPP Madya Malang telah melaksanakan usulan 

pemeriksaan berdasarkan analisis potensi penerimaan pajak yang diharapkan 

berdasarkan data hasil analisis SAPT. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

sedang diujicobakan pengolahan hasil pemeriksaan dalam SAPT untuk 



 
 

menghilangkan duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengendalian intern. 

8) Penagihan 

Penagihan pajak pada KPP Madya Malang dibagi dalam dua tahap, yakni 

soft collection dan hard collection. Soft collection selain dilaksanakan oleh 

Jurusita Pajak, juga dibantu oleh Account Representative. Pemantauan dan 

penangguhan tunggakan pajak di KPP Madya Malang diadministrasikan melalui 

SAPT. Informasi yang terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya 

untuk masing-masing Wajib Pajak dapat diakses langsung oleh Jurusita Pajak, 

Account Representative ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap 

tindakan penagihan dapat dimonitor melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal 

Pajak (SI DJP). 

 

4.4 Wajib Pajak di KPP Madya Malang 

Dalam lingkup kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, berdasarkan 

data dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sampai dengan bulan 

Desember 2008 terdapat 1.075 wajib pajak badan dan dari jumlah tersebut 

terdapat 309 wajib pajak badan yang telah memanfaatkan fasilitas administrasi 

elektronik dengan rincian e-SPT : 308 wajib pajak dan e-filing : 1 wajib pajak. 

 

4.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel para Pegawai Pajak dan Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Madya Malang. Penelitian ini dilakukan kepada 40 Pegawai 

Pajak dan 30 Wajib Pajak pada tanggal 21 Januari sampai 28 Januari 2009. 

4.5.1 Responden Dari Pegawai Pajak  

Gambaran umum responden dari Pegawai Pajak diklasifikasikan menurut 

jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Adapun klasifikasi berdasarkan jenis 



 
 

kelamin sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sejumlah 30 orang 

(75%) dan perempuan10 orang (25%).  

Usia responden sebagian besar adalah 25 s/d 35 tahun yaitu sebesar 62,5% 

(25 responden), 8 responden atau sebesar 20% berusia 36 sampai dengan 45 

tahun, 7 responden atau sebesar 17,5% berusia kurang dari 25 tahun, 

sedangkan yang lainnya yaitu tidak ada responden berusia lebih dari 46 tahun.  

Pendidikan terakhir responden, 15 orang (37,5%) tingkat pendidikannya D1, 

14 orang (35%) dengan tingkat pendidikan D4/S1, responden yang memiliki 

tingkat pendidikan sampai dengan D3 ada 7 orang (17,5%). Sedangkan 

responden dengan pendidikan S2 sebanyak 4 orang (10%) dan tidak ada 

responden yang pendidikan terakhirnya sampai dengan S3. Dapat dilihat lebih 

jelas pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.3 : Tabulasi Responden Dari Pegawai Pajak 

 Penggolongan Responden Berdasarkan Frekuensi 

No. Jenis 
Kelamin Usia Pendidikan Jenis 

Kelamin Usia Pendidikan 

1 LAKI-LAKI <25 tahun D1 30 7 15 

2 PEREMPUAN 25 s/d 35 tahun D3 10 25 7 

3  36 s/d 45 tahun D4/S1  8 14 

4  46 s/d 55 tahun S2  0 4 

5  >55 tahun S3  0 0 

 Jumlah 40 40 40 

Sumber : Lampiran 3   
 
 
 
4.5.2 Responden Dari Wajib Pajak  

Gambaran umum responden dari Wajib Pajak diklasifikasikan menurut jenis 

usaha, bentuk badan usaha, lama pendirian, jumlah pegawai yang dipekerjakan, 

pemanfaatan perusahaan dalam pengisian SPT, dan cara perolehan SPT. 



 
 

Adapun klasifikasi berdasarkan jenis usaha yaitu 10 responden dari perusahaan 

jasa (33,33%), 9 responden dari perusahaan dagang (30%), 6 responden dari 

perusahaan manufaktur (20%), dan yang lainnya yaitu 5 responden (16,67%).  

Dari bentuk badan usaha, sebanyak 12 responden dari Firma (40%), 10 

responden dari CV (33,33%), 5 responden dari PT (16,67%), dan yang lainnya 

yaitu 3 responden (10%).  

Lama pendirian usaha, yaitu 20 responden pengusaha yang lama usahanya 

kurang dari 5 tahun (66,67%), 7 responden yang usahanya telah berdiri antara 5 

s/d 10 tahun (23,33%), 3 responden yang usahanya telah berdiri selama 10 s/d 

20 tahun (10%). Sedangkan yang lainnya yaitu tidak ada responden yang 

usahanya melebihi 20 tahun.  

Jumlah pegawai, sebanyak 14 responden memiliki pegawai antara 10 s/d 50 

orang (46,67%), 8 responden memiliki pegawai kurang dari 10 orang (26,66), 5 

responden memiliki pegawai antara 50 s/d 100 orang, dan hanya 3 responden 

saja yang memiliki pegawai lebih dari 100 orang (10%).  

Pemanfaatan perusahaan dalam pengisian SPT, sebanyak 12 responden 

mempercayakan kepada karyawan khusus bidang perpajakan (40%), 8 

responden mempekerjakan kepada konsultan pajak (26,67%), 7 responden 

mempercayakan kepada karyawan bukan bidang perpajakan tetapi mengerti e-

system (23,33%), dan 3 responden mempercayakan kepada karyawan bukan 

bidang perpajakan tetapi mengerti pajak (10%).  

Dalam perolehan SPT, sebanyak 25 responden memperolehnya secara 

online (83,33%), dan 5 responden mengambilnya sendiri ke KPP (16,67%). 

Sedangkan tidak ada responden yang memperoleh SPT melalui Pos. Lihat tabel 

4.2. 

 



 
 

Tabel 4.4 : Tabulasi Responden Dari Wajib Pajak 

 Penggolongan Responden Berdasarkan Frekuensi 

No Jenis 
Usaha 

Bentuk 
BU 

Lama 
Pendirian

Jmlh 
Pegawai 

Pengisian 
SPT 

Perolehan 
SPT 

Jenis 
Usaha 

Bentuk 
BU 

Lama 
Pendirian 

Jmlh 
Pegawai 

Pengisian 
SPT 

Perolehan 
SPT 

1 
Perusa
haan 
Jasa 

PT <5 thn <10 org 

Karyawan 

khusus 

perpajakan 

Diambil 
sendiri ke 

KPP 
10 5 20 8 12 5 

2 
Perusa
haan 

Dagang 
CV 5-10 thn 10-50 org 

Karyawan 

bukan bidang 

perpajakan 

tetapi mengerti 

pajak 

Dikirim 
KPP 

melalui Pos 
9 10 7 14 3 0 

3 

Perusa
haan 

Manufa
ktur 

Firma 10-20 thn 
50-100 

org 

Pihak luar 

(konsultan 

pajak/Akuntan 

Publik) 

Diperoleh 
secara 
online 

6 12 3 5 8 25 

4 Lain-
lain 

Lain-lain >20 thn >100 org 

Karyawan 

bukan bidang 

perpajakan 

tetapi mengerti 

e-system 

Lain-lain 5 3 0 3 7 0 

 Jumlah 30 30 30 30 30 30 

Sumber : Lampiran 3 



 
 

4.6  ANALISA DATA 

4.6.1 Pengujian Data 

4.6.1.1 Uji Validitas Instrumen 

       Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel digunakan uji validitas. Suatu butir 

pertanyaan dikatakan memiliki validitas apabila nilai r-hitung yang diperoleh lebih 

besar dari nilai r-tabel yaitu 0,30 (Sugiyono, 2006:126). 

4.6.1.1.1 Responden Dari Pegawai Pajak 

 Pada variabel e-Reg, e-SPT, e-Filing, dan Kepatuhan WP dengan 

responden Pegawai Pajak seluruh butir pertanyaan adalah valid karena koefisien 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0,3. Lihat lampiran 4.  

4.6.1.1.2 Responden Dari Wajib Pajak 

 Pada variabel e-Reg, e-SPT, e-Filing, dan Kepatuhan WP dengan 

responden Wajib Pajak seluruh butir pertanyaan adalah valid karena koefisien 

korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0,3. Lihat lampiran 4. 

4.6.1.2 Uji Reliabilitas 

     Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai alpha 

cronbach > 0,60 Koefisien alpha cronbach mencerminkan koefisien reliabilitas 

seluruh item yang terdapat dalam suatu variabel yang diteliti (Nunnally, dalam 

Ghozali, 2005:42). 

Tabel 4.5 : Table Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pegawai Pajak 

Variabel Alpha Keterangan 

e-Reg (X1) 0,7043 Reliabel 

e-SPT (X2) 0,6964 Reliabel 

e-Filing (X3) 0,6646 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,7843 Reliabel 

Sumber : Lampiran 5 



 
 

 Dari hasil uji reliabilitas diatas dapat dikatakan reliabel, karena nilai alpha 

cronbach semua variabel lebih dari 0,60. 

Tabel 4.6 : Table Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Wajib Pajak 

Variabel Alpha Keterangan 

e-Reg (X1) 0,7776 Reliabel 

e-SPT (X2) 0,7296 Reliabel 

e-Filing (X3) 0,6259 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,8037 Reliabel 

Sumber : Lampiran 5 

  

 Dari hasil uji reliabilitas diatas dapat dikatakan reliabel, karena nilai alpha 

cronbach semua variabel lebih dari 0,60. 

 

4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1.   Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dengan melihat nilai probabilitas (Asymp. Sig. (2 tailed)). Apabila 

probabilitas atau p > 0,05   maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali 

2005:27). 

 

Tabel 4.7 : Uji Normalitas Sumber Distribusi Responden Pegawai Pajak 

Variable K-S Z 2 tailed p 

Pengaruh e-Reg(X1), e-SPT(X2), e-

Filing(X3) terhadap kepatuhan wajib 

pajak(Y) 

0,776 

 

 

0,583 

 

 

Sumber : Lampiran 7 



 
 

Hasil perhitungan 2 tailed p > 0,05 (0,583 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa data residual menunjukkan pola distribusi yang normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4.8 : Uji Normalitas Sumber Distribusi Responden Wajib Pajak 

Variable K-S Z 2 tailed p 

Pengaruh e-Reg(X1), e-SPT(X2), e-

Filing(X3) terhadap kepatuhan wajib 

pajak(Y) 

0,754 0,621 

Sumber : Lampiran 7 

Hasil perhitungan 2 tailed p > 0,05 (0,621 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa data residual menunjukkan pola distribusi yang normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2.   Uji Multikolinearitas 

  Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dapat dilihat dari  Value Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas. Dan sebaliknya 

apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali 2005:92) 

 

Tabel 4.9 : Uji Multikolonieritas Variance Inflation Factor (VIF) – Pegawai 
Pajak 

 
Variabel Bebas Nilai VIF Keterangan 

e-Reg (X1) 
1,333 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 

variabel penjelas 

e-SPT (X2) 
1,290 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 

variabel penjelas 
e-Filing (X3) 

1,441 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 
variabel penjelas 

Sumber : Lampiran 6 

 Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  variabel  X1, X2 dan X3   tidak 

terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi dengan 

ditunjukkan  nilai VIF < 10. 



 
 

Tabel 4.10 : Uji Multikolonieritas Variance Inflation Factor (VIF) – Wajib 
Pajak 

Variabel Bebas Nilai VIF Keterangan 

e-Reg (X1) 
1,215 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 

variabel penjelas 

e-SPT (X2) 
1,404 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 

variabel penjelas 
e-Filing (X3) 

1,381 Tidak ada indikasi kolinieritas antar 
variabel penjelas 

Sumber : Lampiran 6 

 Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  variabel  X1, X2 dan X3   tidak 

terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi dengan 

ditunjukkan  nilai VIF < 10. 

3.   Uji Autokorelasi  

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi salah satu cara dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson. Pengambilan keputusan bahwa tidak ada autokorelasi apabila 

memenuhi du < dw < 4-du (Ghozali 2005:96). Nilai DW akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%. Berikut hasil 

perhitungan DW dengan menggunakan regresi : 

Tabel  4.11 : Pengujian Asumsi Autokorelasi  variabel (X1, X2, X3) Terhadap Y  
Responden Pegawai Pajak 

 
No  dl du 4-du 4-dl Dw Interprestasi 
1 Nilai  1,34 1,66 2,34 2,66 2,319 Tidak ada 

autokorelasi 
Sumber : Lampiran 6 

 
Oleh karena du < dw < 4-du (1,66<2,319<2,34), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

Tabel  4.12 : Pengujian Asumsi Autokorelasi  variabel (X1, X2, X3) Terhadap Y  
Responden Wajib Pajak 

 
No  dl du 4-du 4-dl Dw Interprestasi 
1 Nilai  1,21 1,65 2,35 2,79 1,813 Tidak ada 

autokorelasi 
Sumber : Lampiran 6 



 
 

Oleh karena du < dw < 4-du (1,65<1,813<2,35), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

4.    Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Cara untuk mendeteksi kehadiran situasi heteroskedastisitas antara lain dengan 

uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

independen (Gujarati dalam Ghozali 2005:108). Model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas jika probabilitasnya di atas 5% (p > 0,05). 

 

Tabel 4.13 : Hasil Regresi Nilai Absolut Residual Terhadap X1, X2 dan X3  
Responden Pegawai Pajak 

 
Variabel Bebas T hitung Sig. Interpretasi   

x1 (e-Reg) 1.261 .215 homoskedastititas   
x2 (e-SPT) -1.616 .115 homoskedastititas   
x3 (e-Filing) -1.461 .153 homoskedastititas   

Sumber : Lampiran 8 

 Dari hasil uji Heterokedastisitas diperoleh nilai ttabel (0.05 ; 36) = 2,028. Karena 

nilai thitung  < ttabel , maka ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

 

Tabel 4.14 : Hasil Regresi Nilai Absolut Residual Terhadap X1, X2 dan X3  
Responden Wajib Pajak 

 
Variabel Bebas T hitung Sig. Interpretasi   

x1 (e-Reg) -1.835 .078 homoskedastititas   
x2 (e-SPT) -1.310 .202 homoskedastititas   
x3 (e-Filing) .352 .728 homoskedastititas   

Sumber : Lampiran 8 

Dari hasil uji Heterokedastisitas diperoleh nilai ttabel (0.05 ;26) = 2,055. Karena 

nilai thitung  < ttabel , maka ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model 

regresi. 



 
 

     Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas tersebut di atas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien regresi pada persamaan tersebut 

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik. 

 

4.6.3 Hasil Analisa Regresi Berganda 

 Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya salah satu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-Reg, e-SPT, e-Filing terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak dan untuk mengetahui variabel manakah yang paling 

besar mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

4.6.3.1 Responden Pegawai Pajak 

     Hasil analisa regresi menggunakan program SPSS dengan alat Bantu 

komputer menghasilkan estimasi sebagai berikut : 

 

Tabel 4.15 : Analisa Regresi Berganda  

Variabel Keterangan 
Koefisien 
Regresi 

Koefisien 
Regresi Baku 

(Beta) t-hitung Sig t 
X1 e-Reg 0,257 0,282 2,291 0,028
X2 e-SPT 0,360 0,396 3,272 0,002
X3 e-Filing 0,315 0,301 2,357 0,024

Konstanta  =  2,472       
R Squared =  0,592     
Adjusted R Squared =  0,558     
F hitung  =17,399     
Sig F  =  0,000     
N   =       40       
 Sumber : Lampiran 6, data diolah 

     Berdasarkan hasil analisa regresi pada tabel di atas maka didapatkan suatu 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :  

y = 2,472 + 0,257 x1 + 0,360 x2 + 0,315 x3  + e 



 
 

Adapun penjelasan dari model persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh X1 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b1 adalah 0,257X1 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-Reg satu satuan, maka akan mempengaruhi 

perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,257 satuan atau dengan kata 

lain setiap perubahan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-Reg 

sebesar 0,257 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan (X2 dan 

X3 = 0).  

2. Pengaruh X2 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b2 adalah 0,360X2 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-SPT satu satuan, maka akan mempengaruhi 

perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,360 satuan atau dengan kata 

lain setiap perubahan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-SPT 

sebesar 0,360 dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1 dan X3 = 0). 

3. Pengaruh X3 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b3 adalah 0,315X3 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-Filing satu satuan, maka akan mempengaruhi 

perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,315 satuan atau dengan kata 

lain setiap perubahan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-Filing 

sebesar 0,315 dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1 dan X2 = 0). 

4.   Konstanta 

Pada model regresi responden Pegawai Pajak diperoleh nilai konstanta 

sebesar 2,472. Nilai Y adalah sama dengan nilai konstanta apabila ke tiga 

variabel bebas kostan.  



 
 

  Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan maka perlu dilakukan uji R2, uji F dan uji t. Berikut ini adalah hasil 

pengujian dari ketiga uji tersebut. 

1. Uji R2 

   Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat. Besarnya variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasinya (R2) yaitu sebesar 

0,558 atau  55,8 %. Artinya bahwa ketiga variabel bebas yaitu e-Reg, e-SPT dan 

e-Filing dalam persamaan regresi ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 55,8% sedangkan sisanya 

yaitu 44,2%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. 

2. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serentak 

atau simultan terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan 

antara F-hitung dengan F-tabel. Dengan melakukan perhitungan diharapkan hasil 

yang diperoleh adalah penolakan H0.  H0 ditolak jika F-hitung > F-tabel.  

 

Tabel 4.16 : Hasil Uji F 

 Hipotesis Nilai Status 
1 Variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing 

secara serentak tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak 

F = 17,399 
Sig F = 0,000 
Ftabel=2,866 

H0 ditolak 

Sumber : Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan F-hitung sebesar 17,399 dengan 

signifikansi 0,000 (<0,05) sedangkan F-tabel sebesar 2,866 (17,399 > 2,866). Hal 

ini menunjukkan bahwa perubahan variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing secara 



 
 

serentak (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 

kepatuhan WP.   

3. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 
terhadap variabel terikat. Pengujian ini dengan membandingkan t-hitung dengan 
t-tabel. Bila t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel bebas 
secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

 

Tabel 14.17 : Hasil Uji t 

Sumber : Lampiran 6 

a.   Variabel  e-Reg (X1) 

Variabel  e-Reg (X1) memiliki  nilai t-hitung sebesar  2,291. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (2,291 > 2,028). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel  e-Reg secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

b.   Variabel e-SPT  (X2) 

Variabel e-SPT  (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar  3,372. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (3,272 > 2,028). Dengan demikian pengujian 

 Hipotesis Nilai  Status 

1 Variabel e-Reg secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 2,291 

Sig t  = 0,028 

Ttabel = 2,028 

H0 = ditolak 

2 Variabel  e-SPT  secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 3,272 

Sig t   = 0,002 

Ttabel  = 2,028 

H0 = ditolak 

3 Variabel e-Filing secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 2,357 

Sig t   = 0,024 

Ttabel  = 2,028 

H0 = ditolak 



 
 

menunjukkan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel e-SPT secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

c.   Variabel e-Filing (X3) 

Variabel e-Filing (X3) memiliki   nilai  t-hitung sebesar  2,357. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (2,357 > 2,028). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan  Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel e-Filing secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 

4.6.3.2 Responden Wajib Pajak 

 Hasil analisa regresi menggunakan program SPSS dengan alat Bantu 

komputer menghasilkan estimasi sebagai berikut : 

Tabel 4.18 : Analisa Regresi Berganda  

Variabel Keterangan 
Koefisien 
Regresi 

Koefisien 
Regresi Baku 

(Beta) t-hitung Sig t 
X1 e-Reg 0,303 0,310 2,299 0,30 
X2 e-SPT 0,415 0,387 2,677 0,13 
X3 e-Filing 0,391 0,305 2,217 0,43 

Konstanta  =  2,880        
R Squared =  0,612     
Adjusted R Squared =  0,567     
F hitung  = 13,675     
Sig F  =  0,000     
N   =       30       

Sumber : Lampiran 6, data diolah  

 

Berdasarkan hasil analisa regresi pada tabel di atas maka didapatkan suatu 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

y = 2,880 + 0,303 x1 + 0,415 x2 + 0,391 x3 + e 

Adapun penjelasan dari model persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

 



 
 

1. Pengaruh X1 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b1 adalah 0,303X1 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-Reg satu satuan, maka akan mempengaruhi 

perubahan kepatuhan wajib pajak 0,303 satuan atau dengan kata lain setiap 

perubahan  kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-Reg sebesar 0,303 

dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan (X2 dan X3 = 0). 

 Pengaruh X2 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b2 adalah 0,415X2 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-SPT satu satuan, maka akan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,415 satuan atau dengan kata lain setiap 

perubahan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-SPT sebesar 0,415 

dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1 dan X3 = 0). 

2. Pengaruh X3 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b3 adalah 0,391X3 hal ini menunjukkan bahwa setiap 

perubahan variabel e-Filing satu satuan, maka akan mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,391 satuan atau dengan kata lain setiap 

perubahan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan variabel e-Filing sebesar 0,391 

dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1 dan X2 = 0). 

4.   Konstanta 

Pada model regresi responden Wajib Pajak diperoleh nilai konstanta sebesar 

2,880. Nilai Y adalah sama dengan nilai konstanta apabila ke tiga variabel 

bebas kostan.  

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan maka perlu dilakukan uji R2, uji F dan uji t. Berikut ini adalah hasil 

pengujian dari ketiga uji tersebut. 

 

 



 
 

1. Uji R2 

   Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat. Besarnya variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasinya (R2) yaitu sebesar 

0,567 atau  56,7%. Artinya bahwa ketiga variabel bebas yaitu e-Reg, e-SPT dan 

e-Filing dalam persamaan regresi ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 

variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 56,7% sedangkan sisanya 

yaitu 43,3%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model. 

2. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara serentak 

atau simultan terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan 

antara F-hitung dengan F-tabel. Dengan melakukan perhitungan diharapkan hasil 

yang diperoleh adalah penolakan H0.  H0 ditolak jika F-hitung > F-tabel.  

 

Tabel 4.19 : Hasil Uji F 

 Hipotesis Nilai Status 
1 Variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing 

secara serentak tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak 

F = 13,675 
Sig F = 0,000 
Ftabel=2,975 

H0 ditolak 

Sumber : Lampiran 8 

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan F-hitung sebesar 13,675 dengan 

signifikansi 0,000 (<0,05) sedangkan F-tabel sebesar 2,975 (13,675 > 2,975). Hal 

ini menunjukkan bahwa perubahan variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing secara 

serentak (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan y.   

3. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 
terhadap variabel terikat. Pengujian ini dengan membandingkan t-hitung dengan 
t-tabel. Bila t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak yang berarti bahwa variabel bebas 
secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 



 
 

 

Tabel 14.20 : Hasil Uji t 

Sumber : Lampiran 6 

 

a.   Variabel  e-Reg (X1) 

Variabel  e-Reg (X1) memiliki  nilai t-hitung sebesar  2,299. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (2,29 > 2,055). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel  e-Reg secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

b.   Variabel e-SPT  (X2) 

Variabel e-SPT  (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar  2,677. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (2,677 > 2,055). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel e-SPT secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

c.   Variabel e-Filing (X3) 

Variabel e-Filing (X3) memiliki   nilai  t-hitung sebesar  2,127. Nilai ini 

lebih besar dari t-tabel (2,127 > 2,055). Dengan demikian pengujian 

 Hipotesis Nilai  Status 

1 Variabel e-Reg secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 2,299 

Sig t  = 0,030 

Ttabel = 2,055 

H0 = ditolak 

2 Variabel  e-SPT  secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 2,677 

Sig t   = 0,013 

Ttabel  = 2,055 

H0 = ditolak 

3 Variabel e-Filing secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

t   = 2,127 

Sig t   = 0,043 

Ttabel  = 2,055 

H0 = ditolak 



 
 

menunjukkan  Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel e-Filing secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

     Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis yang 

telah dibuat dalam penelitian ini terbukti atau tidak. 

 

1.   Pengujian Hipotesis I 

 Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara 

variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 Dari hasil analisa regresi berganda dari dua responden yang berbeda 

didapatkan persamaan : 

Responden Pegawai Pajak         y = 2,472 + 0,257 x1 + 0,360 x2 + 0,315 x3  + e 

Responden Wajib Pajak            y = 2,880 + 0,303 x1 + 0,415 x2 + 0,391 x3 + e 

 Keduanya menunjukkan pengaruh positif (tanda +). Berdasarkan hasil uji 

F dan uji t di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh searah dari variabel 

e-Reg, e-SPT dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama telah dapat dibuktikan dalam penelitian 

ini. 

2.   Pengujian Hipotesis II 

Hipotesis kedua adalah bahwa e-SPT merupakan faktor yang signifikan 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dapat diketahui 

dengan menggunakan Standardized Coefficient Beta. Dari tabel 4.29 dengan 

responden Pegawai Pajak dapat terlihat bahwa variabel e-SPT (X2) memiliki 

nilai Beta sebesar 0,396 mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan 



 
 

variabel lain, dimana variabel e-Reg (X1) dengan Beta sebesar 0,282 dan e-

Filing (X3) dengan Beta sebesar 0,301.  

Selanjutnya dapat kita ketahui juga dari tabel 4.32 dengan responden 

Wajib Pajak bahwa variabel e-SPT (X2) memiliki nilai Beta 0,387 mempunyai 

nilai yang lebih besar dibandingkan variabel lain, dimana variabel e-Reg (X1) 

dengan Beta sebesar 0,310 dan e-Filing (X3) dengan Beta sebesar 0,305.  

 Hasil dari analisa tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua terbukti 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa e-SPT berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

4.8  Pembahasan 

       Dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa ada hubungan dan berpengaruh 

positif antara variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

     Berikut  ini pembahasan dari masing-masing variabel terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

1.   Pengaruh e-Reg terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa e-Reg memiliki 

pengaruh yang positif dan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.  Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap satu satuan penambahan e-Reg maka akan 

mengakibatkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan koefisien 

variabel e-Reg bertanda positif (+) yang berarti semakin banyak pengguna e-

Reg maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh. Bila diamati, angka 

signifikansi e-Reg paling kecil dibandingkan dengan e-filing maupun e-SPT. 

Hal ini dikarenakan WP di KPP Madya adalah badan usaha yang mayoritas 

telah memiliki NPWP sehingga WP tidak lagi memanfaatkan e-Reg untuk 

mendaftar sebagai WP baru namun lebih memanfaatkannya untuk update 



 
 

data administrasi perpajakan mereka. Berikut ini akan dijelaskan lebih 

mendalam. 

Dari hasil penelitian pada KPP Madya Malang saat ini, pemanfaatan e-

Reg tidak lagi untuk pendaftaran Wajib Pajak baru karena klasifikasi WP di 

KPP Madya yaitu kurang lebih 1000 WP terbesar di wilayah suatu Kanwil, 

telah ditentukan dari keputusan kantor pusat, namun secara spesifik WP 

mana saja yang akan menjadi WP untuk KPP Madya Malang ditentukan 

kemudian oleh Kanwil Pajak DJP III. Namun manfaat yang lain dari e-Reg 

yaitu sangat memudahkan Wajib Pajak yang ingin melakukan updating atau 

pembaruan data Wajib Pajak misalnya pengukuhan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, ataupun perpindahan alamat usaha tanpa harus datang ke KPP 

cukup dengan online maka Wajib Pajak mendapatkan pelayanan yang 

mudah. Tentunya hal ini membuat Wajib Pajak semakin tertarik dan merasa 

puas karena sangat efisien dan efektif. Meskipun tidak terlalu besar 

pengaruhnya namun e-Reg dalam e-system tetap memiliki peranan dalam 

rangka meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

2.   Pengaruh e-SPT  terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa e-SPT memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan e-SPT maka 

akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan 

koefisien variabel e-SPT bertanda positif (+) yang berarti semakin banyak 

pengguna e-SPT maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh. Dapat 

dilihat bahwa e-SPT  memiliki angka signifikansi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan e-Reg dan e-Filing.  



 
 

Dari hasil penelitian pada KPP Madya Malang diperoleh kesimpulan 

bahwa adanya e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. Dan menurut Pegawai Pajak e-SPT sangat besar manfaatnya karena 

kini pelayanan yang prima bagi masyarakat lebih mudah, cepat, dan 

terintegrasi. 

Namun dalam penerapannya e-SPT  masih memiliki beberapa kendala. 

Jumlah WP yang memanfaatkan e-SPT hanya 1/3 dari total jumlah WP, yaitu 

kurang lebih 308 WP dari total 1.075 WP. Hal ini dikarenakan beberapa 

faktor, diantaranya yaitu yang pertama karena meskipun e-SPT  didesain 

dengan rumus yang sedemikian rupa agar WP tidak perlu menghitung 

manual namun ternyata masih saja ada kesalahan yang ditemukan. 

Kemungkinan pengetahuan WP masih kurang akan pengkreditan pajak dan 

cara penerbitan faktur pajak yang belum benar. Faktor kedua yaitu dari WP 

itu sendiri yang mungkin belum menguasai benar sistem operasional dari e-

SPT  tersebut. Biasanya kendala ini dari WP yang usahanya menengah 

kebawah ataupun usaha mereka belum menggunakan komputer. Namun hal 

ini tidak akan bertahan lama karena DJP telah mengeluarkan PERATURAN 

NOMOR 6 /PJ/2009 pada pasal 2 telah ditentukan bahwa semua WP pada 

KPP Madya seluruh Indonesia wajib menyampaikan e-SPT terhitung 

pelaksanaannya dimulai pada 1 Juli 2009 nanti. 

Dibalik semua kendala itu, dengan adanya e-SPT ternyata mempunyai 

peranan paling besar dibandingkan e-Reg dan e-Filing dalam memacu 

kepatuhan WP. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP hanya untuk 

mengambil blanko SPT ataupun menunggu blanko SPT datang melalui pos 

yang tidak dapat dipastikan datangnya akan tepat waktu. Sehingga otomatis 

e-SPT sangat bermanfaat karena efisien waktu tenaga dan biaya dan dapat 



 
 

dipastikan e-SPT yang dikirimkan segera dapat diterima oleh KPP yang 

bersangkutan. 

3.  Pengaruh e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

     Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa e-Filing memiliki 

pengaruh yang positif dan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan e-Filing maka akan 

mengakibatkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan koefisien 

variabel e-Filing bertanda positif (+) yang berarti semakin banyak pengguna 

e-Filing maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh. Angka signifikansi 

dari e-Filing berada diantara e-Reg dan e-SPT berarti e-Filing lebih berperan 

dalam memacu kepatuhan WP dibandingkan dengan e-Reg meskipun tidak 

sebesar pengaruh variabel e-SPT. Dari hasil penelitian pada KPP Madya 

Malang diperoleh bahwa pelaksanaan e-Filing cukup berpengaruh sehingga 

tujuan kegiatan penyampaian SPT dalam rangka pemenuhan kewajiban 

perpajakan masyarakat yang lebih mudah, efisien dan tepat waktu dapat 

terwujud. Namun masih juga dijumpai adanya kendala. Hal ini dimungkinkan 

beberapa hal diantaranya, untuk mendapatkan apilkasi e-Reg memang WP 

dapat memperolehnya secara cuma-cuma tanpa mengeluarkan biaya. 

Sebaliknya untuk mendapatkan aplikasi e-Filing dari ASP, WP harus 

mengeluarkan biaya meskipun jumlahnya tidak besar kurang lebih Rp 

25.000,- untuk 1 CD paket aplikasi e-SPT dan e-Filing. Faktor yang kedua, 

WP mungkin lebih memilih mengisi e-SPT kemudian mengirimkan Form 

Induk yang telah ditandatangani beserta lampirannya melalui jasa Pos atau 

datang langsung ke KPP yang bersangkutan. Karena WP menganggap, 

meskipun apabila mereka menggunakan e-Filing nanti pada akhirnya 14 hari 

setelah mereka menyampaikan e-SPT secara e-Filing maka mereka tetap 



 
 

harus mengirimkan Form dan lampirannya dalam bentuk CD ke KPP yang 

bersangkutan jadi mereka menganggap hal tersebut sama saja.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh positif antara faktor 

e-Reg, e-SPT, dan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya 

Malang.  

 Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa kendala yang menjadi 

keterbatasan dalam penelitan. Pertama yaitu saat mengurus surat ijin penelitian 

di Kanwil DJP III yang bertepatan dengan bulan Desember dimana bulan 

tersebut merupakan akhir tahun dan bulan tutup buku sehingga para pegawai 

pajak sibuk dengan pekerjaannya dan surat ijin penelitianpun terabaikan. Surat 

ijin penelitian yang biasanya dapat diterbitkan paling lama 2 (dua) minggu 

akhirnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kemudian baru dapat diterbitkan. Hal 

ini sangat disayangkan mengingat dalam waktu yang terbuang tersebut 

sebenarnya penelitian sudah dapat dilakukan dan dapat terselesaikan. Kedua, 

perbandingan kondisi kepatuhan WP sebelum dan sesudah penerapan e-system 

tidak dapat diketahui karena KPP Madya Malang berdiri tahun 2007 sedangkan 

penerapan e-system sudah berjalan sejak tahun 2005 sehingga hanya dapat 

diketahui penerapannya secara langsung sejak KPP Madya mulai beroperasi 

hingga sekarang. 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1.   Peningkatan jumlah WP di KPP Madya Malang dari tahun 2007 ke 2008 

ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah target dan juga 



 
 

jumlah realisasi penerimaan pajaknya namun berbanding terbalik dengan 

tingkat tunggakan pajak.  

2.  Penerapan pelayanan pajak secara online dengan variabel e-Reg, e-SPT, 

dan e-Filing terbukti memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

3.  Dari semua hasil uji, hipotesis pertama yaitu diduga terdapat pengaruh 

antara faktor-faktor yaitu e-Registration, e-SPT, dan e-Filing terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak telah terjawab dengan uji F dan R2  bahwa 

perubahan variabel e-Reg, e-SPT dan e-Filing secara serentak (simultan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kepatuhan WP. Dan 

hipotesis kedua yaitu diduga, e-SPT merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, telah terjawab dengan uji t 

bahwa e-SPT merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepatuhan WP dibandingkan dengan e-Reg dan e-Filing 

4.  Dalam penelitian ini didapati salah satu kendala dalam penerapan e-SPT 

yaitu WP belum menguasai benar sistem operasional dari e-SPT  tersebut. 

5.  Dalam penelitian ini juga ada kurang efisien dalam pelaksanaannya yaitu 

penyampaian e-SPT yang secara langsung maupun dengan  e-Filing karena 

WP merasa seperti melakukan pekerjaan dua kali dengan diharuskan 

mencetak induk SPT, menandatanganinya, dan melengkapi lampirannya 

kemudian mengirimkannya secara langsung ke KPP maupun melalui pos. 

6.  Hasil akhir penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi antara Pegawai 

Pajak dan Wajib Pajak adalah sama, dilihat dari semua hasil uji yang telah 

dilakukan. 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

Dari  hasil penelitian ini dan dari data yang telah diteliti, maka diberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan WP hingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak : 

1.  Dilihat dari salah satu kendala e-SPT yaitu WP belum menguasai benar 

sistem operasional dari e-SPT  maka dipandang masih diperlukan sosialisasi 

maupun pelatihan (workshop) yang lebih gencar dan mendalam mengenai 

hal tersebut. Misalnya, dengan mengundang perwakilan dari masing-masing 

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang dalam 1 ruangan 

dan jangka waktu yang singkat cukup 1hari asalkan efektif dan efisien 

kemudian mengadakan workshop secara gratis dilengkapi dengan CD 

aplikasi dan tuntunan manual pengoperasian e-SPT. Serta memberikan 

sangsi bagi yang tidak mengirimkan perwakilannya karena sebenarnya 

workshop tersebut manfaatnya dapat dirasakan langsung dan demi WP itu 

sendiri untuk mempersiapkan diri. Sehingga apabila PERATURAN NOMOR 

6 /PJ/2009 dari DJP yang dimulai 1 Juli 2009 dilaksanakan maka semua WP 

di KPP Madya Malang telah siap untuk melaksanakannya sesuai ketentuan 

yang tercantum di dalam peraturan tersebut. 

2.   Pengisian e-SPT secara offline maupun online memang terbukti sangat 

membantu WP maupun pegawai pajak. Namun dalam penyampaiannya 

yang secara langsung maupun dengan  e-Filing dirasa masih kurang efisien 

karena WP seperti melakukan pekerjaan dua kali dengan diharuskan 

mencetak induk SPT, menandatanganinya, dan melengkapi lampirannya 

kemudian mengirimkannya secara langsung ke KPP maupun melalui pos. 

dalam batas waktu 14 hari setelah batas waktu penyampaian  e-SPT 

Mungkin nantinya dapat dimungkinkan agar WP cukup dengan 

menyampaikan e-SPT beserta lampirannya secara online tanpa perlu 



 
 

pengiriman hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD. Hal ini 

memungkinkan apabila Sistem Informasi Perpajakan dapat diberbaiki lagi 

dengan mengadopsi dari Sistem Informasi Akuntansi yang semakin baik 

serta memanfaat Teknologi Informasi yang semakin maju saat ini sehingga 

dikemudian hari dapat diciptakan software baru yang mencakup semua 

kebutuhan Sistem Informasi Perpajakan sehingga WP dapat benar-benar 

merasakan efisien dan efektifitas dari penerapan sistem pelayanan pajak 

secara online ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 1 
 
 

KUESIONER PEGAWAI PAJAK 

 

Kepada  

Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/ I Pegawai Pajak 

KPP Madya Malang 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian skripsi saya dengan judul “Pengaruh 

penerapan pelayanan pajak secara elektronik terhadap kepatuhan Wajib Pajak” 

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang), maka saya mohon 

kesediaan Bpk/ Ibu/ Sdr/ I untuk menjadi responden dengan menjawab daftar 

pertanyaan ini. 

 Jawaban Bpk/ Ibu/ Sdr/ I tersebut semata-mata untuk kepentingan ilmiah 

(sebagai bahan penelitian dan tidak akan dipublikasikan) dan dijamin 

kerahasiaanya. Atas kesediaan, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima 

kasih. 

    

 

         
Hormat Saya, 

 
 
 

Jen Mardiana 
NIM 0510213064 

 

 



 
 

I.  IDENTITAS RESPONDEN 

 

 

 

 
 

1. Nama / Inisial :     

2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan * 

3. Usia ... 

a. Dibawah 25 tahun 

b. 25 tahun sampai 35 tahun 

c. 36 tahun sampai 45 tahun 

d. 46 tahun sampai 55 tahun 

e. Diatas 55 tahun 

4. Pendidikan terakhir ... 

a. D1 

b. D3 

c. D4/S1  

d. S2 

e. S3 

5. Bekerja sebagai pegawai pajak (fiskus) di KPP Madya Malang pada bagian : 

a. Seksi Umum 

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

c. Seksi Pelayanan 

d. Seksi Pemeriksaan 

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 

 

 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling 

sesuai   dengan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk 

pertanyaan dibawah 



 
 

II.  DAFTAR PERTANYAAN 
 

 
 
 
 
 

I. KONSEP KEPATUHAN MASYARAKAT 

1. Setelah disosialisasikannya e-system, masyarakat menunjukkan reaksi positif 

dan mendukung pembaruan sistem pelayanan pajak yang ada selama ini.  

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

 c. Ragu-ragu 

2. Setelah disosialisasikannya e-system,  banyak Wajib Pajak baru yang 

mendaftar untuk memperoleh NPWP. 

 a. Sangat setuju  d. Tidak setuju 

 b. Setuju   e. Sangat tidak setuju 

 c. Ragu-ragu 

3.  Setelah disosialisasikannya e-system, pengadministrasian Wajib Pajak lebih 

mudah, jelas, aman, dan terintegrasi. 

a. Sangat setuju  d. Tidak setuju 

b. Setuju   e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. Setelah disosialisasikannya e-system, jumlah masyarakat yang menunggak 

pajak jauh berkurang dan mulai taat dengan membayar pajak sebelum 

tanggal batas waktu / jatuh tempo. 

 a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

 b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

 

II.  KONSEP SISTEM PERPAJAKAN ON-LINE 

A. e-Registration 

1.  Jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftar untuk memperoleh NPWP lebih 

banyak yang melalui  e-Reg daripada mengurus NPWP ke KPP. 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

Petunjuk  :   Semua pertanyaan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/ Ibu/ Sdr/ I  
terhadap pelaksanaan e-system di KPP Madya Malang.  

 Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/ Ibu/ Sdr/ I, mohon 
untuk diberikan tanda silang (x). 



 
 

2. Pertumbuhan jumlah Waijb Pajak baru sangat drastis setelah adanya e-Reg. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

3. e-Reg sangat membantu fiskus dalam mengurangi beban pekerjaan yang 

biasa dilakukan sebelumnya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. e-Reg berperan penting meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

B. e-SPT 

1. Setelah adanya e-SPT, lebih banyak Wajib Pajak yang memilih mengisi e-SPT 

daripada mengambil blanko SPT ke KPP. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

2. Setelah adanya e-SPT, semakin sedikit kesalahan dalam pengisian SPT yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak. 

 a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

 b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

 c. Ragu-ragu 

3. e-SPT sangat membantu fiskus dalam mengurangi beban pekerjaan yang 

biasa dilakukan sebelumnya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. e-SPT berperan penting meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 



 
 

C. e-Filing 

1. Setelah adanya e-Filing, lebih banyak Wajib Pajak yang memilih 

menyampaikan e-SPT secara e-Filing daripada menyampaikan blanko SPT-

nya secara langsung ke KPP. 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

2. Setelah adanya e-Filing, Wajib Pajak semakin taat dengan menyampaikan dan 

melaporkan SPT tepat waktu.. 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

3. e-Filing sangat membantu fiskus dalam mengurangi beban pekerjaan yang 

biasa dilakukan sebelumnya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. e-Filing berperan penting meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KUESIONER WAJIB PAJAK 

 

Kepada  

Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/ I Wajib Pajak 

KPP Madya Malang 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penelitian skripsi saya dengan judul “Pengaruh 

penerapan pelayanan pajak secara elektronik terhadap kepatuhan Wajib Pajak” 

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang), maka saya mohon 

kesediaan Bpk/ Ibu/ Sdr/ I untuk menjadi responden dengan menjawab daftar 

pertanyaan ini. 

 Jawaban Bpk/ Ibu/ Sdr/ I tersebut sangat membantu dalam penelitian ini dan 

semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah (sebagai bahan penelitian dan 

tidak akan dipublikasikan), dijamin kerahasiaanya dan sama sekali tidak 

berpengaruh pada sistem administrasi perpajakan Bpk/ Ibu/ Sdr/ I di KPP Madya 

Malang. Oleh karenanya peneliti mengharap tanggapan atas koesioner ini dapat 

diterima kembali selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2009. 

 Atas kesediaan, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

    

         
Hormat Saya, 

 
 
 

Jen Mardiana 
NIM 0510213064 

 

 



 
 

I.  IDENTITAS RESPONDEN 

 

 

 
 

1. Nama perusahaan  : 

2. Jenis usaha  : 

a. Perusahaan Jasa 

b. Perusahaan Dagang 

c. Perusahaan Manufaktur 

d. Lain-lain, sebutkan .................................................................... 

3.  Bentuk Badan Usaha : 

a.  Perseroan Terbatas (PT) 

b.  CV 

c.  Firma 

d.  Lain-lain, sebutkan ..................................................................... 

4. Lama Pendirian  : 

 a.  Dibawah lima tahun 

 b.  Lima sampai sepuluh tahun 

 c.  Sepuluh sampai dua puluh tahun 

 d.  Diatas 20 tahun 

5. Jumlah Pegawai : 

 a.  Kurang dari 10 orang 

 b.  Antara 10 sampai dengan 50 orang 

 c.  Antara 50 sampai dengan 100 orang 

 d.  Lebih dari 100 orang 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling 

sesuai   dengan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk 

pertanyaan dibawah.



 
 

6. Dalam pengisian SPT perusahaan Anda memanfaatkan : 

 a.  Karyawan khusus dibidang perpajakan 

 b.  Karyawan bukan bidang perpajakan tetapi mengerti akan pajak 

 c.  Pihak luar (konsultan pajak / Kantor Akuntan Publik) 

d. Karyawan khusus maupun karyawan bukan bidang perpajakan tetapi 

mengerti akan pajak dengan memanfaatkan media online (e-Filing) 

7. Formulir SPT yang disampaikan : 

 a.  Diambil sendiri oleh Wajib Pajak ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar 

 b.  Dikirim oleh KPP melalui pos 

 c.  Diperoleh secara online (e-SPT) 

 d.  Lain-lain, sebutkan ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.  DAFTAR PERTANYAAN 
 

 
 
 
 
 
 

I. KONSEP KEPATUHAN MASYARAKAT 

1. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan 

sebelum batas waktu (deadline) 

a. Sangat setuju  d. Tidak setuju 

 b. Setuju  e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

2. Wajib Pajak mengisi SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa) dengan 

jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

Perpajakan 

 a. Sangat setuju  d. Tidak setuju 

 b. Setuju   e. Sangat tidak setuju 

 c. Ragu-ragu 

3. SPT harus diisi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (sesuai 

dengan jumlah pajak yang terutang sebenarnya) oleh Wajib Pajak 

a. Sangat setuju   d. Tidak setuju 

b. Setuju    e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. Kompleksitas formulir SPT menjadi kendala bagi Wajib Pajak dalam mengisi

 a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

 b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

5. Jarak antara tempat usaha Wajib Pajak dengan tempat penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang jauh menjadi kendala bagi Wajib Pajak 

 a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

 b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu  

Petunjuk  :   Semua pertanyaan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/ Ibu/ Sdr/ I  
terhadap pelaksanaan e-system di KPP Madya Malang.  

 Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/ Ibu/ Sdr/ I, mohon 
untuk diberikan tanda silang (x). 



 
 

II.  KONSEP SISTEM PERPAJAKAN ON-LINE 

A. e-Registration 

1. Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Registration 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

2. Perusahaan anda telah memanfaatkan e-Registration  

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

3. Lebih memilih mengurus hal yang berkaitan dengan NPWP secara online 

melalui  e-Registration daripada mengurusnya dengan datang ke KPP. 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. e-Registration sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien 

waktu, tenaga dan dana. 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

 

B. e-SPT 

1. Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-SPT 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

2. Perusahaan anda telah memanfaatkan e-SPT  

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

3. Lebih memilih mengisi e-SPT daripada mengambil blanko SPT ke KPP atau 

tempat lain yang telah ditentukan. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 



 
 

4. e-SPT, meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak. 

 a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

 b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

 c. Ragu-ragu 

 

C. e-Filing 

1. Perusahaan anda telah memperoleh sosialisasi mengenai e-Filing 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

   c. Ragu-ragu 

2. Perusahaan anda telah memanfaatkan e-Filing 

   a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

   b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

3. Lebih memilih menyampaikan e-SPT secara e-Filing daripada menyampaikan 

blanko SPT-nya secara langsung ke KPP. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

4. e-Filing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien waktu, 

tenaga dan dana. 

  a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

  b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

  c. Ragu-ragu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Lampiran 2    
 
HASIL KUESIONER DARI PEGAWAI PAJAK 
 
NO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 
1 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 
2 2 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 5 
4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
5 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 
6 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 5 3 4 3 5 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 
9 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
10 2 2 3 2 4 2 5 4 2 2 4 3 4 2 4 4 
11 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
12 2 2 3 3 3 3 5 5 2 2 5 5 4 4 5 3 
13 4 4 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 
14 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
15 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 3 
16 4 4 4 5 4 2 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
18 2 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 
20 4 4 4 4 3 2 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
21 2 2 4 4 4 5 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 
22 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 
23 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
24 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 
25 2 2 4 4 2 4 5 2 2 4 4 2 4 2 5 2 
26 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
27 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 
28 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
29 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
30 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 
34 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 
35 4 3 5 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 
36 2 2 2 3 2 4 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 
37 3 3 4 2 3 4 5 4 3 3 5 3 5 3 5 3 
38 2 4 5 5 3 5 5 5 2 4 5 4 5 4 5 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
40 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 



 
 

Lampiran 3 
 

TABULASI RESPONDEN 
 
 
 

1.  Responden Pegawai Pajak 
 
1.1  Berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki-laki 30 75 
2. Perempuan 10 25 

 Jumlah 40 100 
  

1.2  Berdasarkan usia 

 

 

1.3  Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. D1 15 37,5 
2. D3 7 17,5 
3. D4 / S1 14 35 
4. S2 4 10 
5. S3 0 0 

 Jumlah 40 100 
 

1.4  Berdasarkan Sub Bagian Kerja 

No. Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. Sie Umum 5 12,5 
2. Sie PDI 7 17,5 
3. Sie Pelayanan 5 12,5 
4. Sie Penagihan 5 12,5 
5. Sie Waskon 18 45 
6. Sie Pemeriksaan 0 0 

 Jumlah 40 100 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1. <25 thn 7 17,5 
2. 25 s/d 35 thn 25 62,5 
3. 36 s/d 45 thn 8 20 
4. 46 s/d 55 thn 0 0 
5. >55 thn 0 0 

 Jumlah 40 100 



 
 

2.  Responden Wajib Pajak 
 
2.1  Berdasarkan Jenis Usaha 

No. Jenis Usaha Frekuensi Persentase 

1. Jasa 10 33,33 
2. Dagang 9 30 
3. Manufaktur 6 20 
4. Lain-lain 5 16,67 

 Jumlah 30 100 
 

2.2  Berdasarkan Bentuk Badan Usaha 

No. Bentuk BU Frekuensi Persentase 

1. PT 5 16,67 
2. CV 10 33,33 
3. Firma 12 40 
4. Lain-lain 3 10 

 Jumlah 30 100 
 

2.3  Berdasarkan Lama Pendirian Usaha 

No. Lama Pendirian Frekuensi Persentase 

1. <5 thn 20 66,67 
2. 5-10 thn 7 23,33 
3. 10-20 thn 3 10 
4. >20 thn 0 0 

 Jumlah 30 100 
 

2.4  Berdasarkan Jumlah Pegawai 

No. Jumlah Pegawai Frekuensi Persentase 

1. <10 orang 8 26,66 
2. 10-50 orang 14 46,67 
3. 50-100 orang 5 16,67 
4. >100 orang 3 10 

 Jumlah 30 100 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5  Berdasarkan Pemanfaatan Perusahaan Dalam Pengisian SPT 

No. Memanfaatkan Frekuensi Persentase

1. Karyawan khusus perpajakan 12 40 
2. Karyawan bukan bidang perpajakan tetapi 

mengerti pajak 
3 10 

3. Pihak luar (konsultan pajak/akuntan publik) 8 26,67 
4. Karyawan khusus maupun karyawan bukan 

bidang perpajakan tetapi mengerti akan pajak 
dengan memanfaatkan media online (e-Filing) 

7 23,33 

 Jumlah 30 100 
 

2.6  Berdasarkan Perolehan SPT 

No. Cara memperoleh SPT Frekuensi Persentase

1. Diambil sendiri ke KPP 5 16,67 
2. Dikirim KPP melalui Pos 0 0 
3. Diperoleh secara online 25 83,33 
4. Lain-lain 0 0 

 Jumlah 30 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 4 
UJI VALIDITAS 

 
1. Responden Pegawai Pajak 
1.1  Variabel x1 

Correlations

1.000 .642** .225 .373* .782**
. .000 .163 .018 .000

40 40 40 40 40
.642** 1.000 .114 .430** .753**
.000 . .483 .006 .000

40 40 40 40 40
.225 .114 1.000 .437** .598**
.163 .483 . .005 .000

40 40 40 40 40
.373* .430** .437** 1.000 .772**
.018 .006 .005 . .000

40 40 40 40 40
.782** .753** .598** .772** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

x1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 x1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
1.2  Variabel x2  

 
Correlations

1.000 .284 .109 .582** .696**
. .076 .503 .000 .000

40 40 40 40 40
.284 1.000 .482** .412** .763**
.076 . .002 .008 .000

40 40 40 40 40
.109 .482** 1.000 .315* .634**
.503 .002 . .048 .000

40 40 40 40 40
.582** .412** .315* 1.000 .798**
.000 .008 .048 . .000

40 40 40 40 40
.696** .763** .634** .798** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

x2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 x2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

  



 
 

1.3  Variabel x3 
 

Correlations

1.000 .432** .207 .401* .774**
. .005 .200 .010 .000

40 40 40 40 40
.432** 1.000 .065 .443** .687**
.005 . .689 .004 .000

40 40 40 40 40
.207 .065 1.000 .438** .558**
.200 .689 . .005 .000

40 40 40 40 40
.401* .443** .438** 1.000 .795**
.010 .004 .005 . .000

40 40 40 40 40
.774** .687** .558** .795** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

x3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 x3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
1.4  Variabel Y 
 

Correlations

1.000 .551** .572** .588** .837**
. .000 .000 .000 .000

40 40 40 40 40
.551** 1.000 .244 .576** .812**
.000 . .129 .000 .000

40 40 40 40 40
.572** .244 1.000 .461** .631**
.000 .129 . .003 .000

40 40 40 40 40
.588** .576** .461** 1.000 .854**
.000 .000 .003 . .000

40 40 40 40 40
.837** .812** .631** .854** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

y

Y1 Y2 Y3 Y4 y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 



 
 

2. Responden Wajib Pajak 
 
2.1  Variabel x1 

Correlations

1.000 .602** .328 .628** .801**
. .000 .077 .000 .000

30 30 30 30 30
.602** 1.000 .425* .465** .792**
.000 . .019 .010 .000

30 30 30 30 30
.328 .425* 1.000 .416* .723**
.077 .019 . .022 .000

30 30 30 30 30
.628** .465** .416* 1.000 .800**
.000 .010 .022 . .000

30 30 30 30 30
.801** .792** .723** .800** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 

2.2  Variabel x2 

Correlations

1.000 .381* .220 .343 .674**
. .038 .242 .063 .000

30 30 30 30 30
.381* 1.000 .576** .557** .856**
.038 . .001 .001 .000

30 30 30 30 30
.220 .576** 1.000 .359 .700**
.242 .001 . .051 .000

30 30 30 30 30
.343 .557** .359 1.000 .745**
.063 .001 .051 . .000

30 30 30 30 30
.674** .856** .700** .745** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

  



 
 

2.3  Variabel x3 
 

Correlations

1.000 .261 .232 .373* .726**
. .163 .217 .042 .000

30 30 30 30 30
.261 1.000 .217 .509** .697**
.163 . .250 .004 .000

30 30 30 30 30
.232 .217 1.000 .301 .616**
.217 .250 . .106 .000

30 30 30 30 30
.373* .509** .301 1.000 .740**
.042 .004 .106 . .000

30 30 30 30 30
.726** .697** .616** .740** 1.000
.000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 

2.4  Variabel Y 
 

Correlations

1.000 .472** .692** .523** .389* .817**
. .008 .000 .003 .034 .000

30 30 30 30 30 30
.472** 1.000 .518** .420* .367* .747**
.008 . .003 .021 .046 .000

30 30 30 30 30 30
.692** .518** 1.000 .483** .288 .789**
.000 .003 . .007 .122 .000

30 30 30 30 30 30
.523** .420* .483** 1.000 .366* .752**
.003 .021 .007 . .047 .000

30 30 30 30 30 30
.389* .367* .288 .366* 1.000 .642**
.034 .046 .122 .047 . .000

30 30 30 30 30 30
.817** .747** .789** .752** .642** 1.000
.000 .000 .000 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

  



 
 

Lampiran 5 
UJI RELIABILITAS 

 
1. Responden Pegawai Pajak 
 
1.1  Variabel x1 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
Item-total Statistics 

 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X1.1          10.7000         4.1128        .5545           .5980 
X1.2          10.3500         4.4897        .5411           .6104 
X1.3           9.8500         5.2590        .3233           .7332 
X1.4           9.8250         4.2506        .5507           .6013 

 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  4 

Alpha =    .7043 
 

 
 

1.2  Variabel x2  
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X2.1          11.6000         4.6564        .4241           .6691 
X2.2          11.3500         4.2333        .5168           .6087 
X2.3          10.6000         5.2205        .3876           .6852 
X2.4          11.0000         4.2564        .6071           .5512 

 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  4 

Alpha =    .6964 
 



 
 

1.3  Variabel x3 
 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X3.1          11.6500         2.9000        .4752           .5882 
X3.2          11.0500         3.6897        .4440           .5999 
X3.3          10.4500         4.2538        .3021           .6795 
X3.4          10.8750         3.1891        .5933           .4951 

 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     40.0                    N of Items =  4 

 
Alpha =    .6646 

 
 
 
1.4  Variabel Y 
 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
Y1            11.8000         3.6513        .7055           .6789 
Y2            12.1500         3.1564        .5833           .7524 
Y3            11.5250         4.8199        .4849           .7920 
Y4            12.3000         3.1385        .6858           .6795 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     40.0                    N of Items =  4 
 

Alpha =    .7843 
 
 



 
 

2. Responden Wajib Pajak 
 
2.1  Variabel x1 
 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X1.1          10.8333         5.7989        .6474           .6945 
X1.2          11.0000         5.6552        .6165           .7061 
X1.3          10.8333         5.7299        .4646           .7932 
X1.4          10.4333         5.5644        .6243           .7015 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 

 
Alpha =    .7776 

 
 
 
 

2.2  Variabel x2 
 
 
***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X2.1          11.8333         5.0402        .3911           .7478 
X2.2          11.7333         3.8575        .6762           .5641 
X2.3          11.1333         5.2920        .4965           .6848 
X2.4          11.4000         5.0069        .5510           .6550 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 

 
Alpha =    .7296 

 



 
 

2.3  Variabel x3 
 
 

 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 
 

Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
X3.1          11.9333         3.0299        .3791           .5952 
X3.2          11.7333         3.4437        .4256           .5417 
X3.3          11.1667         3.7989        .3211           .6136 
X3.4          11.3667         3.6195        .5593           .4782 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 

 
Alpha =    .6259 

 
 

 
 
 

2.4  Variabel Y 
 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 

Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

 
Y1            15.6333         5.7575        .6932           .7331 
Y2            15.8000         5.9586        .5760           .7701 
Y3            15.5333         5.9816        .6577           .7456 
Y4            15.9333         5.9264        .5824           .7680 
Y5            15.6333         6.5851        .4435           .8085 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8037 

 
  

 
 
 



 
 

Lampiran 6 
 

HASIL UJI REGRESI BERGANDA 
 
 
 
1. Responden Pegawai Pajak 
 

Descriptive Statistics

15.9250 2.4744 40
13.5750 2.7069 40
14.8500 2.7226 40
14.6750 2.3685 40

y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 .566 .630 .608
.566 1.000 .360 .470
.630 .360 1.000 .442
.608 .470 .442 1.000

. .000 .000 .000
.000 . .011 .001
.000 .011 . .002
.000 .001 .002 .

40 40 40 40
40 40 40 40
40 40 40 40
40 40 40 40

y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)
y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)
y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

y (Kepatuhan
wajib pajak) x1 (e-Reg) x2 (e-SPT) x3 (e-Filing)

 
Variables Entered/Removedb

x3
(e-Filing),
x2 (e-SPT),
x1 (e-Reg)

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 

Model Summaryb

.769a .592 .558 1.6454 2.319
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), x3 (e-Filing), x2 (e-SPT), x1 (e-Reg)a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 



 
 

ANOVAb

141.313 3 47.104 17.399 .000a

97.462 36 2.707
238.775 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3 (e-Filing), x2 (e-SPT), x1 (e-Reg)a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 

Coefficientsa

2.472 1.898 1.302 .201
.257 .112 .282 2.291 .028 .566 .357 .244 .750 1.333
.360 .110 .396 3.272 .002 .630 .479 .348 .775 1.290
.315 .134 .301 2.357 .024 .608 .366 .251 .694 1.441

(Constant)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)a. 
 

 
 
 
 
 

2. Responden Wajib Pajak 
 

Descriptive Statistics

19.6333 2.9998 30
14.3667 3.0680 30
15.3667 2.7976 30
15.4000 2.3430 30

y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .562 .653 .605
.562 1.000 .374 .353
.653 .374 1.000 .492
.605 .353 .492 1.000

. .001 .000 .000
.001 . .021 .028
.000 .021 . .003
.000 .028 .003 .

30 30 30 30
30 30 30 30
30 30 30 30
30 30 30 30

y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)
y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)
y (Kepatuhan wajib pajak)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

y (Kepatuhan
wajib pajak) x1 (e-Reg) x2 (e-SPT) x3 (e-Filing)

 
 



 
 

Variables Entered/Removedb

x3
(e-Filing),
x1 (e-Reg),
x2 (e-SPT)

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 

Model Summaryb

.782a .612 .567 1.9732 1.813
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), x3 (e-Filing), x1 (e-Reg), x2 (e-SPT)a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 

ANOVAb

159.733 3 53.244 13.675 .000a

101.234 26 3.894
260.967 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3 (e-Filing), x1 (e-Reg), x2 (e-SPT)a. 

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)b. 
 

Coefficientsa

2.880 2.710 1.063 .298
.303 .132 .310 2.299 .030 .562 .411 .281 .823 1.215
.415 .155 .387 2.677 .013 .653 .465 .327 .712 1.404
.391 .184 .305 2.127 .043 .605 .385 .260 .724 1.381

(Constant)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: y (Kepatuhan wajib pajak)a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lampiran 7 
 

UJI NORMALITAS 
 
 
 

1. Responden Pegawai Pajak 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40
-4.77303E-10

.9607689
.123
.123

-.122
.776
.583

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Variabel  K‐S Z  2 tailed p 

Pengaruh x1 (e‐Reg), x2 (e‐SPT), x3 (e‐Filing) 
Terhadap y (Kepatuhan wajib pajak) 

0,776  0,583 

 
 
 
2. Responden Wajib Pajak 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30
9.887541E-09

.9468641
.138
.098

-.138
.754
.621

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

  
Variabel  K‐S Z  2 tailed p 

Pengaruh x1 (e‐Reg), x2 (e‐SPT), x3 (e‐Filing) 
Terhadap y (Kepatuhan wajib pajak) 

0,754  0,621 

    



 
 

Lampiran 8 
 
 
 
 

UJI HETEROKEDASTISITAS GLEJSER 
 
 
 
 

1. Responden Pegawai Pajak 
 

Coefficientsa

3.395 1.207 2.814 .008
.090 .071 .222 1.261 .215

-.113 .070 -.280 -1.616 .115
-.124 .085 -.267 -1.461 .153

(Constant)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABSa. 
 

 
 
 
 
2. Responden Wajib Pajak 
 

Coefficientsa

4.562 1.526 2.990 .006
-.136 .074 -.348 -1.835 .078
-.115 .087 -.267 -1.310 .202
.036 .103 .071 .352 .728

(Constant)
x1 (e-Reg)
x2 (e-SPT)
x3 (e-Filing)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Absolut Residuala. 
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