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Abstrak  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis penggunaan 

electronic government dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif, hipotesis yang digunakan 

adalah penggunaan electronic government mempunyai pengaruh yang possitif 

dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini 

dilakasanakan di Kota Samarinda dengan sampel masyarakat berjumlah 100 

responden. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan 

observasi langsung dilapangan. Data yang diperlukan dianalisis dengan 

analalisis korelasi product moment, analisis regresi sederhana, kecermatan 

prediksi, dan analisis koefisien determinasi yang dibantu dengan bantuan 

komputer program SPSS Versi 16.0. 

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah, Pertama, terdapat keeratan 

pengaruh yang rendah antara penggunaan electronic government terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan kriteria korelasi Gulford, 

dengan korelasi 0,354. Kedua, terdapat persamaan garis linier yang signifikan 

dengan menguji Ftest lebih besar dari pada Ftabel. Ketiga, kemudian hasil uji 

signifikasi diperoleh hasil ttest lebih besar dari pada ttabel  sehingga hipotesis 

hipotesis pertama penulis diterima. Hal tersebut menunjukkan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara penggunaan electronic government terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Keempat, hasil prediksinya adalah cermat karena nilai 

sy lebih besar dari pada SEeast. 

 Pengaruh varibel antara penggunaan electronic terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik adalah sebesar 12,5 persen yang berarti bahwa sisanya 

87,5 persen dipengaruhi oleh varibel-variabel atau faktor-faktor lain diluar 

variabel  besarnya pengaruh langsung adalah 12,5 persen, yang berarti bahwa 

sisanya dipengaruhi oleh variabel-varibel atau faktor-faktor lain diluar 

penggunaan electronic government. 

 

Kata Kunci : electronic government, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
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Pendahuluan  

Era globalisai yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, 

globalisasi membawa konsikwensi komunikasi interaksi intra dan intersektor 

melampaui batas-batas fisik dan menjangkau berbagai aspek kehidupan. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menuntut globalisasi lebih 

cepat. Jaringan komunikasi telah membantu mempercepat kemajuan pelayanan 

publik kepada masyarakat sehingga terasa mutu, kualitas, kuantitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan, dibidang administrasi, 

barang dan jasa. Kemudian dengan dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan Electronic Government 

di Indonesia. Negara sadar bahwa pentingnya Electronic Government  demi 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tebih baik kepada masyarakat dan 

pengguna jasa pelayanan pemerintah. 

Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik makin mempertegas bahwa negara berkewajiban 

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam rangka pelayanan publik sehingga dapat membangun kepercayaan 

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayan publik. 

Dengan adanya Undang-undang tersebut pemerintah membentuk suatu 

instansi Direktoral Jendral Pajak sebagai pusat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

merupakan bagaian dari Direktoral Jendral Pajak yang bertugas ditiap daerah-

daerah di Indonesia. Kemudian dengan dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

yang bertujuan untuk menjadi ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk 

manambah rasio perpajakan di Indonesia. permasalahan muncul ketika masyarkat 

terbiasa dengan membayar pajak dengan cara manual sehingga penerapan 

Electronic Government belum terasa karena permasalahan dasar yaitu dalam 

pembayaran atau pendaftaran online sering terjadi gagal server atau over kapasitas 

sehingga diperlukan perbaikan dalam permasalahan tersebut dan menggunakan 

sistem self assessment yaitu memberikan wewang penuh kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang 

apakah telah sangat membantu masyarakat. 

Agar analisis ini punya pijakan teoritis. pada bagian akan dibahas terlebih 

dahulu kerangka dasar teori. Sebelum memfokuskan bahasan penerapan 

Electronic Government dalam pembayaran pajak dan gambaran umum keadaan 

masyarakat Samarinda  

 

Kerangka Dasar Teori  

Penggunaan Electronic Government  

Clay G (Richardus 2002) mengatakan “Electronic Government is the use 

informasion and communication technology (ICT) to promote more efficient and 

cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow 

greater public access to informasion, and make government more accountable to 

citizens. Dari  pernyataan diatas menjelaskan Pemerintah elektronik adalah 
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penggunaan informasi dan teknologi komunikasi (ICT) untuk mempromosikan 

pemerintahan yang lebih efisien dan hemat biaya, memfasilitasi pelayanan 

pemerintah yang lebih nyaman, memungkinkan akses publik yang lebih besar 

untuk informasi, dan membuat pemerintah lebih akuntabel kepada warga. 

Kemudian factor-faktor yang mempengaruhi proyek penggunaan electronic 

government ada tiga yaitu Pertama, publikasi yaitu Sebuah upaya komunikasi 

satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan informasi yang dimiliki untuk 

dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan  pihak-pihak lain 

yang berkepentingan melalui internet. Kedua, interaksi yaitu komunikasi dua arah 

antara pengguna dan pemerintah dengan menggunaan media portal dank anal 

akses yang dapat mudah diakses. Ketiga yaitu transaksi merupakan Interaksi dua 

arah yang berhungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepihak lainnya 

(pembayarakan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh jasa pelayanan 

yang diberikan pemerintah atau mitra kerjanya. Klasifikasi ini dapat pula 

dipergunakan sebagai panduan evolusi grandul dari sebuah inisiatif  electronic 

government karena dapat secara perlahan. 

 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan di mana penilaian kualitas 

ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan pubik tersebut, menurut 

Goestsch davis (dalam Ibrahim 2008:22), dirumuskan bahwa kualitas pelayanan 

publik sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau mungkin melebihi harapan.  

Kemudian penggelompokkan pelayanan publik berdasarkan pertama, kelompok 

pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua kelompok pelayanan barang 

yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai/bentuk barang yang dibutuhkan 

oleh masyarakat kelompok pelayanan. Ketiga kelompok pelayanan jasa yaitu 

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan 

masyarakat. 
Kemudian Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Survei Kepuasan  Masyakat 

Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya penyediaan 

pelayanan yang berkualitas akan dapat dilakukan dengan menilai ruang lingkup 

yaitu pertama, persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

Kedua yaitu prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Ketiga yaitu waktu 

pelayanan merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Keempat produk spesifikasi 

jenis pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 
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dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Kelima yaitu kompetensi pelaksana 

merupkan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Keenam yaitu prilaku pelaksana 

merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Ketujuh maklumat 

pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara 

untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Kedelapan 

penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

Perpajakan  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soetomo, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar 

hukum pajak pendapatan” (1990:5) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan 

kontraprestasi yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran untuk kepentingan umum. inti dari pengertian pertama diatas 

dipungut dari semua rakyat yang menurut undang-undang wajib membayar pajak, 

kedua dimaksudkan untuk mengisi kas negara (Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara/APBN) ketiga dapat dipaksakan dalam pembayarannya karena diatur oleh 

Undang-undang keempa tidak mendapatkan balas jasa secara langsung pada saat 

rakyat membayar pajak kepada negara, tetapi digunakan untuk pengerluaran 

umum, artinya tidak terbatas pada sebagaian orang saja tetapi menyeluruh untuk 

seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang belum membayar pajak. 

Berdasarkan fungsinya pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi pendanaan 

merupakan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengluaran pemerintah. 

Ditujukan dengan masuknya pajakke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (ABPN) dan fungsi mengatur sebagai alat mengatur/ pelaksanaan 

kebijakan di bidang social dan ekonomi. 

Kemudian sistem pemunggutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu pertama 

yaitu official assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung/menentukan 

jumlah terutang dan menangihnya kepada wajib pajak. Kedua yaitu self 

assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk mmenghitung dan melaporkan jumlah 

harta kekayan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan meyetor 

pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Ketiga yaitu witholding 

system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong dan memungut besaran pajak yang terutang oleh 

wajib pajak.  

 

Pengaruh Antara Penggunaan Electonic Government Terhadap Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

Untuk lebih jauh mengerti tentang Hubungan penggunaan electronic 

government dengan peningkatan kualitas pelayanan, maka penulis memberikan 
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teori antara lain menurut Patra (2006:79) pentingnya pengembangan electronic 

government setelah penataan kebijakan pelayanan publik melalui peraturan 

perundang-undangan karena penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang 

bebasis kemajuan teknologi dapat meminimalisir terjadinya praktek pelayanan 

publik yang berbelit, memakan waktu lama dan high cost economy. 

Hasil Penelitian  
Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yang 

wilayahnya yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Secara yuridis terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 27 Tahun 1959. Pada tahun 2015 Kota Samarinda dibagi menjadi 

10 kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, 

Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, 

Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di Kota Samarinda 

sebanyak 59 desa. 

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang 

cukup berarti. Hasil Proyeksi Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Samarinda 

sebanyak 812.597 jiwa, sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Ulu 

sebanyak 125.553 jiwa atau 16,1% dari total penduduk Kota Samarinda. Tingkat 

kepadatan penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2015 adalah 1.088 jiwa/km². 

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran 

penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, 

terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk 

yang mencolok antar kecamatan. Dari sepuluh kecamatan yang ada terlihat bahwa 

Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.675 

jiwa/km diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 4.988 

jiwa/km2. Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang 

mempunyai wilayah lebih luas, kepadatan penduduk hanya 454 jiwa/km2 dan 235 

jiwa/km2. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Samarinda masih lebih banyak 

dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 

100, yaitu sebesar 107,24. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda didirikan pada tahun 

2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.. tujuan dari dibentuknya Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Samarinda dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kepada Wajib Pajak. Dengan berdirinya (KPP) Pratama Samarinda 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi wajib 

pajak yang berdominisi atau berlokasi di Kota Samarinda. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda adalah Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah ini dan bertanggung jawab 

langsung kepada kepala kantor. KPP Pratama akan melayani Pajak Penghasilan 

(PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu KPP Pratama 
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Samarinda juga melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, 

struktur organisasin KPP Pratama berdasarkan Fungsi Pajak bukan jenis pajak. 

 

Karakteristik Responden 

Dari pemilihan responden yang dilakukan dengan metode teknik 

Probability Sampling dengan metode yang digunakan yaitu Simple Random 

Sampling didapat 100 responden dengan 73 laki-laki dan 23 perempuan. dan 

berdasarkan  umur antara 20 sampai 29 tahun  sebanyak 48 responden, antara 30 

sampai 39 tahun  sebanyak 32 responden, antara 40 sampai 49 tahun sebanyak 17 

responden dan diatas 50 tahun sebanyak 9 responden.  

kemudian dari tingkat pendidikan SMA sebanyak 26 responden, Diploma 

15 responden, S1 sebanyak 29 responden dan S2 sebanyak 30 responden. 

Kemudian berdasarkan pekerjaan PNS sebanyak 32 responden, pegawai swasta 

sebanyak 22 responden, usahawan sebanyak 25 respoden dan lainnya sebanyak 15 

responden. 

 

Analisis Variabel 

Analisis Variabel Penggunaan Electronic Government  

Dari jawaban yang diberikan oleh 100 responden terhadap kuesioner yang 

peneliti ajukan berkaitan dengan varibel penggunaan elelctronic government 

terlihat bahwa variabel penggunaan electronic government termasuk katagori 

sangat tingg sebesar 88 persen, katagori tinggi sebesar 12 persen, dapat 

disimpulkan memberikan jawaban bahwa penggunaan electronic government 

termasuk varibel yang berkatagori sangat tinggi. hal ini memberikan jawaban 

bahwa penggunaan electronic government pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Samarinda mempunyai dampak yang baik dimana didukung dengan 

perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transaksi. 

 

Analisis Variabel Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dari jawaban yang diberikan oleh 100 responden terhadap kuesioner yang 

peneliti ajukan berkaitan dengan varibel peningkatan kulitas pelayanan publik 

Berdasakan table diatas, terlihat bahwa varibel peningkatan kualitas pelayanan 

publik termasuk katagori sangat tinggi sebesar 80 persen dan  katogori tinggi 20 

persen. dapat disimpulkan bahwa varibel peningkatan kualitas pelayanan publik 

di Kantor Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda 

mempunyai dampak yang baik dimana dengan predur yang jelas, kepastian waktu 

pelayanan, biaya yang relative terjangkau dan prilaku pelaksana pelayanan yang 

sangat baik menciptakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 
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Pengujian Hipotesis 

Analisis Korelasi Product moment 
Hasil Korelasi product moment antara Penggunaan Electronic Government 

(X) dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Y) adalah r = 0.354 berdasarkan 

criteria Guildford keeratan hubungannya adalah rendah. Jadi terdapat hubungan 

antara Penggunaan Electronic Government (X) dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda.  

 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Adapun persamaan umum regresi linier sederhana adalah  Y = a+bX. 

Kemudian untuk  menguji persamaan garis linier signifikan atau tidak dengan 

cara membandingkan nilai Ftest dengan Ftabel, diketahui nilai Ftest 14,143 dan Ftabel 

pada taraf kesalahan 10% 2,14  diketahui Ftest Artinya Ftest>Ftabel, jadi persamaan 

garis linier tersebut adalah signifikan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh antara penggunaan electronic government terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS Statsitik 16.0, 

diperoleh hasil persamaan regresi pada varibel bebas yaitu a= 26,139 dan b= 

0,404x maka persamaan regresinya adalah Y= 26,139 + 0,404x untuk mengetahui 

besarnya pengaruh yaitu dengan melihat nilai b=0,404x. yaitu dengan 

membandingkan nilai ttest dengan ttabel. dengan menggunakan aplikasi SPSS 

Statistik nilai 16.0 maka diperoleh nialai ttest sebesar 3,742 dan diketahui ttabel 

sebesar 1,98472 maka dengan demikian dapat dilihat ttest > ttabel atau nilai 

b=0,404x koefisien regresi signifikan. 

 
Kecermatan Prediksi 

Untuk mengetahui kecematan prediksi dari regresi linear tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara standar devisiasi dari y (sy) 

dengan standar error of estimate (SEest). Dengan menggunakan aplikasi SPSS 

16.0 diperoleh hasil Sy yaitu 4,27208  dan SEest yaitu 4,01639 hal ini 

menunujukan Sy>SEest. dengan demikian, melalui perbandingan tesebut dapat 

disimpulkan bahwa prediksi diatas adalah cermat. 

 

Koefisien Determinasi 
Analisis ini mengetahui persentase pengaruh dari varibel penggunaan 

electronic government (X)  terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y). 

dengan menggunakan SPSS 16.0 maka diperoleh hasil perhitungan r2 atau r 

Square =0,125 x 100 persen = 12,5 persen, artinya nilai dari 12,5 persen ini 

adalah merupakan  nilI dari besar pengaruh penggunaan electronic government 

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Samarinda. 
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Rekomendasi 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pertama, 

berdasarkan penelitian ini, penggunaan electronic government bagi masyarakat 

sudah mengerti namun dikarenakan sebagaian masyarakat terbiasa dengan 

pelayaanan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda 

sehinga diperlukan lagi sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang 

pelayanan yang bersifat online. Kedua, pelayanan publik di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Samarinda sudah sangat baik namun diperlukan 

penambahan Account Represetetive (AR) guna  mempercepat pelayanan secara 

langsung kepada masyarakat sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. Ketiga, 

perlunya mengubah pola pikir masyarakat kearah digitalisasi pelayanan yang 

modern sehingga terasa manfaat dan terjadi peningkatan dari sisi pendapatan 

daerah dalam perpajakan.  

Keempat, diperlukan sosialisasi diberbagai media digital dan rekalame 

dalam  mensosialisasikan berbagai program perpajakan dan fitur-fitur pajak yang 

terbaharukan. Kelima pembenahan sistem pelayanan pajak online yang lebih 

dimengerti masyarakat dalam pengoprasiannya sehingga bisa digunakan dengan 

mudah. Kelima, diperlukkan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik selain variabel atau indicator penggunaan electronic 

government. 
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