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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWf, atas izinNya jualah 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penulisan skripsi ini mengambil judul Persepsi Wajib Pajak 

di Kotamadya Palembang Terhadap Pelayanan Web Pajak. Penulisan skripsi 

. ini terbagi menjadi empat bah yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, 

Bab III Analisis dan Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Saran. 

Data utama yang digunakan dalarn penulisan skripsi ini adalah data primer 

berupa kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada beberapa 

wajib pajak di Kotamadya Palembang. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden telah mengetahui menu-menu layanan perpajakan yang disajikan dalam 

web pajak. Namun responden cenderung hanya menggunakan menu-menu 

layanan perpajakan seperti artikel-artikel, peraturan perpajakan, dan download 

formulir administrasi perpajakan. Responden belum menggunakan layanan untuk 

aplikasi e-Registration dan e-Filling. Secara umum, sebagian besar responden 

memiliki persepsi dan pandangan yang cukup baik terhadap web pajak. 

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya. 
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Fachro Diana Sari. D. L 
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• I I I 

1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Seperti yang terlihat dalam APBN beberapa tahun belakangan ini, sumber 

penerimaan negara yang terbesar adalah dari pajak yaitu ± 80% dari keseluruhan 

penerimaan yang diperoleh negara ini. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola 

dengan baik agar seluruh masyarakat sebagai komunitas wajib pajak dapat ikut 

berperan aktif didalamnya. 

Perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi sekarang ini dan 

meningkatnya kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan pajak yang lebih 

baik, memberikan suatu inspirasi bagi kantor pajak untuk menyediakan suatu 

wadah yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak tersebut dan 

yang tentunya dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kegiatan 

perpajakan. Banyak teknologi komunikasi yang tersedia sekarang ini seperti 

sistem telepon, voice mail, internet dan lain-lain. 

Dengan menggunakan teknologi internet, kantor pajak membuat sebuah 

situs web yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja untuk berbagai 

kebutuhan yang berhubungan dengan pajak. Mulai dari hanya sekedar untuk 

mencari artikel-artikel mengenai pajak; peraturan-peraturan perpajakan baik 

Undang-undang, Surat Edaran (SE) maupun Keputusan Menteri Keuangan 
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(KMK); mendaftarkan diri untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

melalui menu e-Registration sampai dengan melakukan pelaporan Surat 

Pemberitahuan dalam bentuk elektronik (e-SPT) melalui menu e-Filling. Web 

tersebut adalah www.pajak.go.id. 

Secara umum, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan membuat 

sebuat situs web. Manfaat tersebut diantaranya yaitu dapat meningkatkan posisi 

image organisasi, mengonlinekan organisasi, meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan, mendapatkan pelanggan baru, dan dapat melakukan transaksi online. 

Selain merupakan akibat perkembangan teknologi dan sebagai tindak 

lanjut dari meningkatnya kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan yang 

harus semakin membaik, penyediaan web pajak tersebut juga dikarenakan 

membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak khususnya dalam penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT), dan keinginan untuk mengurangi beban proses 

administrasi laporan pajak dengan menggnnakan kertas (paperless). Semua hal 

tersebut menunjang pencapaian tujuan dari penerapan e-Government di Indonesia 

yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003. 

Tujuan dari e-Government adalah untuk mentransformasikan informasi 

dan memberikan pelayanan (baik kepada masyarakat, kepada dunia bisnis, 

maupun kepada pihak-pihak pemerintah lainnya) tanpa adanya intervensi pegawai 

institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu 

pelayanan publik yang sederhana 

Pada bulan mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sebuah 

Surat Keputusan No. 88/PJ/2004 mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan 

dalam bentuk elektronik (e-SPT) oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak 
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melalui media elektronik dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara 

online real time. Penyampaian tersebut menggunakan aplikasi e-Filiing. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aplikasi lain yang disediakan 

dalam web pajak adalah e-Registration. Aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib 

pajak untuk registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun NPWP yang 

dapat didaftarkan oleh wajib pajak melalui aplikasi e-Registration ini antara lain 

yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Setelah memiliki NPWP, wajib 

pajak melalui web pajak ini dapat melakukan permohonan perubahan data, 

permohonan pendaftaran PK.P, permohonan penghapusan NPWP, dan 

permohonan pencabutan PKP. 

Wajib pajak tidak perlu meluangkan waktu, biaya ataupun tenaga yang 

cukup banyak untuk mendatangi kantor pelayanan pajak. Dengan hanya 

menggunakan komputer yang memiliki jaringan internet dan membuka situs 

www.pajak.go.id, wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakan di mana saja 

mereka berada baik itu di tempat kerja atau bahkan saat wajib pajak tersebut 

berada dirumahnya. 

Dengan adanya web pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat 

terangsang untuk lebih proaktif dalam perpajakan khususnya dalam hal 

melaporkan besamya utang pajak. Hal tersebut dapat menunjang sistem 

pemungutar: pajak di Indonesia yang sekarang ini menganut self assessement 

system. Sistem pemungutan pajak ini dapat diartikan sebagai suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya 

utang pajak (Wirawan & Borton, 2007). 
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Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui persepsi wajib pajak 

mengenai layanan perpajakan dalam web pajak tersebut. Oleh sebab itu, penulis 

memilih judul dalam penulisan ini yaitu "Persepsi Wajib Pajak di Kotamadya 

Palembang Terhadap PeJayanan Web Pajak". 

1.2. Perumusan Masalah 

Seperti yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui persepsi 

wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan kantor pajak melalui 

web pajak. Apakah pelayanan web pajak tersebut telah memberikan manfaat pada 

wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan terutama dalam melakukan 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui aplikasi e-Registration 

dan pelaporan e-SPT melalui aplikasi e-Filling. 

1.3. Tujuan PeneJitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan wajib pajak mengenai weh pajak. 

2. Untuk mengetahui minat wajib pajak untuk menggunakan web pajak tersebut 

dalam mempermudahnya melakukan kegiatan perpajakan khususnya dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pendaftaran Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

3. Untuk melihat manfaat terbesar yang telah dirasakan wajib pajak dengan 

menggunakan web pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian lll1 dapat diperoleh beberapa 

manfaat, diantaranya yaitu: 

1. Bagi kantor pajak, untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap pelayanan 

web pajak. 

2. Bagi wajib pajak, untuk menambah pengetahuan mengenai web pajak beserta 

segala manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakannya 

3. Bagi pembaca, sebagai sarana referensi untuk pengkajian topik-topik lain yang 

berkaitan dengan masalah tersebut. 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode survei dengan menggunakan kuesioner. Ruang lingkup penelitian dibatasi 

pada bagaimana persepsi wajib pajak yang ada di Kotamadya Palembang terhadap 

web pajak tersebut. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa wajib pajak 

baik wajib pajak sebagai orang pribadi maupun badan usaha yang berada 

di Kotamadya Palembang. 
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1.5.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini terdiri dari empat 

tempat diantaranya yaitu: 

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur yang berlokasi di Jalan 

Kapt. A. Rivai No. 4 Palembang 30129. 

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Barat yang berlokasi di Jalan 

Kapt. A. Rivai No. 10 Palembang 30129. 

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang yang berlokasi di Jalan 

Jend. Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu Palembang 30264. 

4. Kantor Pelayana.ri Pajak (KPP) Palembang Seberang Ulu yang berlokasi di 

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu Palembang 30264. 

Pengambilan lokasi-lokasi di atas dik.arenakan lokasi-lokasi tersebut 

sering dikunjungi oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti 

pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, pendaftaran NPWP dan lain 

sebagainya, sehingga diharapkan sampel yang diperoleh adalah wajib pajak yang 

aktif dalam kegiatan perpajakan. Penelitian irii membutuhkan waktu tiga bulan, ---
dimulai dari penyebaran kuesioner di lapangan, proses pengumpulan dan analisis 

data dari kuesoiner yang berhasil dikumpulkan. 

1.5.3. Populasi, Sampel dan Teknik Peng~mbilan Sampel 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengambil 

lokasi di empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Kotamadya 

Palembang, diharapkan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik 
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wajib pajak sebagai orang pribadi ataupun sebagai badan yang sering 

mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk melihat manfaat yang dirasakan pengguna web pajak 

(dalah hal ini wajib pajak) dalam membantunya melakukan kegiatan perpajakan. 

Dengan melihat tujuan tersebut, sampel yang akan diambil adalah wajib pajak 

yang pemah mengakses web pajak. Dapat disimpulkan bahwa metode pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah secara sampel bertujuan (purposive sampling). 

Dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di empat Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), diestimasi jumlah wajib pajak yang telah menggunakan komputer. 

Selanjutnya dari hasil tersebut diestimasi bahwa jumlah wajib pajak yang telah 

mengakses web pajak yaitu: 

1. Hanya 10% untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) biasa diantaranya yaitu 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang Ilir Timur, Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Palembang Ilir Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palembang 

Seberang Ulu. 

2. Hanya 20% untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. 

Setelah mendapatkan estimasi jumlah wajib pajak yang telah mengakses 

web pajak tersebut rnaka sampel yang dipilih adalah 30% dari estimasi jumlah 

wajib pajak yang telah mengakses web pajak. Sampel yang dipilih juga terd...ftar 

pada ernpat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut. 

Kuesioner yang a.lean disebarkan ke empat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

berjumlah 160 kuesioner. Dari kuesioner yang telah dikembalikan tersebut, hanya 

kuesioner yang memenuhi syarat yang akan diteliti lebih lanjut. 
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Jumlah kuesioner yang disebarkan pada masing-masing Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) akan berbeda-beda berdasarkan perhitungan jumlah sampel. Daftar 

kuesioner yang akan disebarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada 

di Kotamadya Palembang antara lain: 

Tabel 1.1 
Tabet Distribusi Kuesioner 

Nama Jumlah Kuesioner 
No. 

Kantor Pelayanan Pajak WP Pribadi WP Badan Usaha 

I. KPP Palembang Ilir Timur 15 45 

2. KPP Palembang llir Barat 20 20 

3. KPP Madya Palembang - 24 

4 KPP Palembang Seberang Ulu 7 29 

Jumlah 42 118 
.. 

Sumber: D1olah dan data peneht1an 

1.5.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian lD1 

antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research) yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi langsung dari pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu 

wajib pajak di Kotamadya Palembang. 

Penelitian lapangan ini akan menghasilkan data primer (primary data) dengan 

cara penyebarkan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan data-ctata yang diinginkan yang dapat diperoleh dari 

wajib pajak di Kotamadya Palembang. 
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2. Penelitian kepustakaan (library research), bertujuan untuk mengumpulkan 

data dari media tertulis yang dapat berguna dalam penyusunan landasan teori 

yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data 

tertulis ini akan menghasilkan data sekunder (secondary data) yang diperoleh 

diantaranya melalui: 

a. Text book dan buku-buku yang mendukung penelitian, seperti buku-buku 

teori perpajakan atau Undang-undang KUP. 

b. Literatur berupa majalah, surat kabar, artikel, jurnal, makalah dan berbagai 

bentuk terbitan secara periodik seperti majalah Indonesian Tax Review. 

c. Referensi atau rujukan lain yang mendukung penelitian ini. 

1.5.5. Instrumen Penclitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas. 

Kuesioner yang disebarkan akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

pertanyaan yaitu kelompok pertanyaan I merupakan pertanyaan-pertanyaan umum 

mengenai data pribadi responden. 

Bagian selanjutnya dalam kuesioner ini adalah pertany~ mengenru 

penggunaan web pajak oleh wajib pajak. Baik pertanyaan mengenai pemah atau 

tidaknya wajib pajak mengakses web pajak, frekuensi mengakses sampai dengan 

tujuan mengakses web pajak tersebut. 

Dan kelompok pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai 

persepsi wajib pajak terhadap· pelayanan web pajak tersebut baik dari segi 

kecepatan loading dalam mengakses, isi dari web pajak, dan manfaat yang telah 
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diperoleh wajib pajak dengan menggunakan web pajak tersebut. Pertanyaan

pertanyaan dalam penelitian ini secara lengkap akan disajikan dalam bentuk 

kuesioner yang terlampir pada lampiran. 

1.5.6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah kuesioner dikembalikan, tahapan selanjutnya dalam penelitian ini 

adalah pengolahan data. Pada tahapan ini yang akan dilakukan antara lain yaitu: 

1. Pengeditan (editing) 

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam pengolahan data yang dilakukan 

untuk mengurangi kekeliruan baik itu kekeliruan yang dilakukan oleh 

pengumpul data maupun kekeliruan dalam pengisian kuesioner yang tidak 

lengkap atau tidak. konsisten. Pengeditan merupakan proses pengecekan dan 

penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan 

proses pemberian kode dan pemrosesan data. Tujuan dari pengeditan adalah 

untuk menjamin kelengkapan, konsisten, dan kesiapan data penelitian dalam 

proses analisis. 

2. Pemberikan Kode (cording) 

Pemberikan kode merupakan proses identifi.kasi dan klasifi.kasi data penelitian 

ke dalam skor numerik atau karaker simbol. 

3. Tabulasi 

Memasukkan data dari kuesioner ke dalam tabel-tabel. 

4. Verifikasi 

Memeriksa dan meneliti sumber-sumber kesalahan peneliti melalui kuesioner 

yang telah diisi. (Haryani, 2007) 



1.5.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada 

penggunaan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan pemikiran 

serta argumen-argumen dalam upaya untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang ada. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis akan 

melihat seberapa besar pengetahuan wajib pajak terhadap web pajak. Penulis akan 

melihat pula manfaat-manfaat yang telah diperoleh wajib pajak dengan 

menggunakan web pajak tersebut. 

Dari kuesioner yang telah diolah, penulis akan melihat jumlah wajib pajak 

yang telah merasakan manfaat dari web pajak ini dan penulis akan 

membandingkannya dengan jumlah seluruh kuesioner yang telah diolah tersebut. 

Perbandingan ini akan digunakan dalam membuat kesimpulan atas penelitian ini. 

1.6. Sistcmatika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, 

dimana antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan. 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dapat uraian sebagai berik.ut: 

BABI 

BABII 

PENDAHULUAN 

Pada bah ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metoJe penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori yang merupakan dasar dalam 

penyusunan penulisan. Uraian dalam landasan teori dilakukan 
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BAB III 

BABIV 

dengan melihat kaitan antara perpajakan dan teknologi yang 

merupakan dasar dalam membuatan web pajak ini. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan 

basil penelitian. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bah ini dikemukakan kesimpulan atas analisis yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan yang telah diteliti, serta saran-saran 

yang mungkin dapat digunakan penulis, pembaca maupun pihak

pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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