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Abstrak  

 Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk 

menganalisis Penerapan Electronic Filling Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Wajib Pajak. Latar belakang dari penelitian ini adalah dengan 

diterapkannya sistem online E-Filling diharapkan dapat memberikan 

kenyamanan serta kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai 

Timur. Melihat fenomena tersebut, maka penulis mencoba untuk melihat 

penerapan E-Filling dalam meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan Kutai Timur dengan sampel yang berjumlah 99 orang menggunakan 

metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, 

penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif antara lain adalah penyajian 

data melalui tabel, grafik, perhitungan modus, median, mean (pengukuran 

tendensi sentral), standard deviasi, dan perhitungan prosentase. 

Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan E-Filling memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur. Kemudian penerapan E-

Filling dalam meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur yaitu 

sebesar 84%, yang berarti bahwa sisanya 16% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. 
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Pendahuluan 

Negara Indonesia dalam perpajakan menganut sebuah sistem yaitu Self 

Assessement System dalam hal pembayaran pajak. Self Assessement System 

yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya 

sehingga dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan keinginan wajib 

pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

telah berlaku. Jika kesadaran dalam membayar pajak masih sangat rendah maka 

akan berdampak langsung pada tingkat penerimaan pendapatan negara yang juga 

akan ikut semakin rendah. 

Sedangkan di era yang modern seperti saat ini, teknologi sangat 

berkembang pesat. Dimana internet menjadi salah satu bagian yang sangat 

penting bagi keperluan hidup manusia. Keunggulan internet tidak hanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat saja namun hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak 

pemerintah dalam rangka modernisasi pelayanan publik dengan maksud untuk 

menciptakan pelayanan pemerintah yang baik. Salah satu upaya pemerintah 

dalam memanfaatkan teknologi informasi adalah dengan menerapkan E-

Government.  

Setelah melakukan observasi awal, penulis mengamati bahwa terdapat 

permasalahan yang terjadi dalam melayani masyarakat wajib pajak ketika para 

wajib pajak tersebut akan melakukan pelaporan atau pembayaran pajak yang 

sudah ditanggungkan oleh masyarakat. Masalah dalam kepatuhan wajib pajak 

merupakan suatu permasalahan klasik yang telah dihadapi hampir semua negara 

yang juga menerapkan sistem perpajakan. Sampai dengan saat ini banyak 

penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulannya rata-rata hampir sama yaitu 

masalah kepatuhan yang masih menjadi utamanya. Beberapa permasalahan lain 

yang sering terjadi dalam perpajakan saat ini adalah malasnya masyarakat dalam 

mengantri serta masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk melakukan 

pembayaran pajak. 

Ada salah satu perubahan yang telah dilakukan adalah dengan memperbaiki 

proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

menerapkan sistem Electronic Filling (E-Filling). Melalui keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi 

diluncurkannya sebuah aplikasi E-Filling. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 

bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama 

dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan E-Filling atau Electronic Filling 

System. 

Pada tahun 2016 kepatuhan wajib pajak masyarakat Kutai Timur 50%, 

kemudian pada tahun 2017 kepatuhan wajib pajak masyarakat Kutai Timur 

sangatlah menurun hingga 30%, kemudian pemerintah Kutai Timur dan Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kutai Timur bekerja sama 

untuk menerapkan sebuah sistem aplikasi Pelayanan Pajak Online baru dari 

Direktur Jendral Pajak yaitu, Electronic Filling yang diharapkan membawa 
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perubahan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Kutai Timur 

dalam pengisian maupun pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi 

wajib pajak. Maka dari itu guna mendorong masyarakat Kutai Timur taat dalam 

membayar pajak dilakukan berbagai upaya seperti diterapkannya sistem baru ini, 

yang juga didukung dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-

41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. E-

Filling yang merupakan suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT yang dilakukan secara online dan Real Time melalui Website 

Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application 

Service Provider. (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 

2019) 

Target kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat hingga 60% dari 

tahun-tahun sebelumnya yang telah mengalami penurunan drastis, karena 

kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak perseorangan bukanlah pada niatan 

untuk melaporkan kewajiban pajaknya, tetapi lebih pada persoalan jarak tempuh 

alias kondisi geografis di wilayah Kutai Timur. Untuk itulah dengan adanya 

pelaporan pajak online maka hal tersebut dapat mengatasi kendala-kendala yang 

terjadi dan dihadapi oleh wajib pajak. Maka dari itu lewat aplikasi E-Filling ini 

kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena cara penggunaanya juga sangatlah 

mudah, murah, cepat, serta mendukung program go-green dan paperless yaitu 

mengurangi penggunaan kertas. 

Oleh karena itu, dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas penulis 

mengambil judul “Studi Tentang Penerapan Electronic Filling Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Penyuluhan 

Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur” dan juga Berdasarkan uraian 

latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara terperinci masalah 

yang akan diteliti dan dibahas yaitu: Bagaimana penerapan E-Filling dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur? 

 

Tinjauan Pustaka 

E-Filing 

Menurut situs resmi pajak (www.pajak.go.id) E-Filling adalah suatu cara 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan Perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan secara online yang Real Time melalui Website Direktorat Jenderal 

Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider 

(ASP).  

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005:2) mengatakan bahwa E-Filling 

adalah kearsipan atau filling adalah suatu bentuk bentuk pekerjaan tata usaha 

yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana 

diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan secara cepat. 

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:132) menyatakan bahwa E-Filling 

merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan real time. Wajib 
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pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(application service provider) yang telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian. 

 

Kualitas Pelayanan   

Menurut Goeth dan Davis dalam Tjiptono (2012:51) bahwa, kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

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

Menurut Lupiyoadi (2014:63) bahwa, kualitas adalah perpaduan antara sifat 

dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan, jadi pelanggan yang menentukan dan menilai 

sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan pengertian diatas kualitas adalah ukuran standar yang 

diinginkan konsumen dalam memenuhi harapan konsumen bahkan melebihi dari 

yang diinginkan oleh konsumen. Kualitas dilihat tergantung oleh para konsumen, 

jika produk yang ditawarkan memuaskan konsumen dapat dikatakan produk 

tersebut berkualitas. 

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan atau aktifitas 

yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki 

hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua 

yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan. 

Menurut Sutedja (2007:5) bahwa, pelayanan atau servis dapat diartikan 

sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan olehsatu pihak 

kepada pihak lain. 

Menurut Kotler dalam Laksana (2008:120) bahwa, pelayanan adalah setiap 

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah 

tindakan atau kegiatan yang diberikan atau diatawarkan perusahaan kepada 

konsumen sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

Menurut Zeithaml dalam Laksana (2008:180), kualitas pelayanan yang 

diterima konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan dan keinginan 

konsumen dengan tingkat persepsi mereka. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah ukuran tingkat pelayanan yang diberikan kepada konsumen berdasarkan 

harapan dankeinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. 

 

Kualitas Pelayanan Pajak 

Boediono (2003) mengemukakan pengertian pelayanan pajak  adalah suatu 

proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan 

keberhasilan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang 



Studi Penerapan Electronic Filling Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Wijaya) 

1235 
 

meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 

diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait 

segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesiam (Pranata, 2015) 

Menurut Mir’atusholihah (2014) dalam penelitiannya, mengemukakan 

bahwa pelayanan pajak merupakan suatu kegiatan yang diberikan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan 

kepuasan atau melayani kebutuhan wajib pajak. 

 

Wajib Pajak 
Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 

2011). 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 

termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bias berupa 

wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap 

orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak 

(Rahman, 2010:85). 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:23) bahwa wajib pajak adalah orang 

pribadi/badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut yang mempunyai 

hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia 

Rahayu (2010:19) adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 

(voluntary of complince) merupakan tulang punggung system self assessment, 

dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan 

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya 

tersebut. 

Menurut Simon James yang dikutip oleh Djoned Gunadi (2005) kepatuhan 

wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum 

maupun administrasi. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk 

dilaksanakan (Burhan, 2015). 

 

Pajak 
Adapun pengertian pajak secara umum yang harus dipahami oleh masyarakat 

adalah sebagai berikut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang 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 kemakmurat rakyat. 
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Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1) bahwa, pajak adalah 

iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. 

 

Definisi Konsepsional 
Definisi konsepsional sebagai batasan dalam penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1.Penerapan E-Filling adalah penggunaan suatu sistem aplikasi online yang 

telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud untuk penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) dan Perpanjangan SPT Tahunan kepada wajib pajak 

khususnya di Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan secara online yang Real Time 

melalui Website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi 

atau Application Service Provider (ASP). 

2.Kualitas pelayanan wajib pajak itu sendiri merupakan sebuah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan wajib pajak dapat 

diketahui dengan cara membandingkan berbagai persepsi para wajib pajak atas 

pelayanan yang nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif  dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang dilakukan di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur 

pada bulan Juli 2019 sampai dengan selesai. Karena jumlah poplasi tempat 

penelitian ini terlalu banyak maka penulis melakukan penarikan sampel dari 

populasi yang ada, dalam menentukan sampel penulis menggunakan Probability 

Sampling. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut: 

1.Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat 

di lapangan yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan langsung di lokasi yaitu di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan Kabupaten Kutai Timur untuk melihat, meninjau, dan mencatat berbagai 

aktivitas yang berhubungan dengan peneliti. 

2.Teknik Wawancara Terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif untuk diajukan kepada pegawai di Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur yang akan 

menjadi responden dalam penelitian. Dalam teknik wawancara terstruktur, peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. 

3.Teknik Dokumen, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengambil 

data-data dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip, peraturan-peraturan dan keputusan-

keputusan yang sesuai dengan masalah dalam penelitian sebagai sumber data. 
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4.Teknik Penelitian Kepustakaan, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 

mempelajari literatur dan buku-buku yang mendukung penulisan skripsi ini. Dalam 

hal ini memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul dan 

pembahasan skripsi. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan presepsi sesorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian 

Teknik Analisis Data yang digunakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Minat Pengguna 

Tabel 1 

Jawaban Responden Tentang Selalu Menggunakan E-Filling Setiap Kali 

Melaporkan Pajak 

N

No 
Jawaban Responden Jumlah 

Presentase 

(%) 

1 Selalu 57 58% 

2 Kadang-kadang 41 41% 

3 Tidak pernah 1 1% 

Jumlah 99 100% 
Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat selalu menggunakan E-Filling setiap kali melaporkan pajak. 

Namun masih terdapat masyarakat yang kadang-kadang bahkan tidak pernah 

menggunakan E-Filling setiap kali melaporkan pajak. Jadi dapat diketahui 

bahwa masyarakat selalu menggunakan E-Filling setiap kali melaporkan 

pajak. 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa masyarakat 

wajib pajak akan selalu menggunakan E-Filling di masa depan. Namun masih 

terdapat masyarakat wajib pajak yang kadang-kadang atau bahkan tidak 

pernah menggunakan E-Filling di masa depan. Jadi dapat diketahui bahwa 

masyarakat selalu menggunakan E-Filling di masa depan. diketahui secara 

kecenderungan sub-variabel minat penggunaan masuk dalam kategori sangat 

tinggi dengan persentase sebesar 90%. Ini berarti minat penggunaan tergolong 

sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dilakukan secara online yang bisa 
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dilakukan kapanpun dan dimanapun menjadi acuan sangat tingginya minat 

masyarakat wajib pajak dalam penggunaan sistem Electronic Filling. 

 

2.  Sistem Mudah Digunakan 

Tabel 2 

Jawaban Responden Tentang Tampilan Pada Sistem E-Filling Mudah 

Untuk Dimengerti Sehingga Sangat Mudah Untuk Memahaminya 
N

No 
Jawaban Responden Jumlah Presentase (%) 

1 Sangat mudah 28 28% 

2 Mudah 67 68% 

3 Sulit 4 4% 

Jumlah 99 100% 
Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat wajib pajak merasa tampilan sistem E-Filling mudah untuk 

dimengerti sehingga mudah juga untuk memahaminya. Namun masih terdapat 

masyarakat yang merasa sangat mudah bahkan merasa sulit tentang tampilan 

pada sistem E-Filling agar dapat memahaminya. 

Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat merasa mudah tentang 

penampilan sistem E-Filling mudah untuk dimengerti sehingga sangat mudah 

untuk memahaminya. Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian masyarakat ya menemukan kesulitan saat pertama kali 

mempelajari menggunakan E-Filling. Namun masih terdapat masyarakat yang 

tidak menemukan kesulitan saat pertama kali mempelajari menggunakan E-

Filling. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat ya menemukan kesulitan saat 

pertama kali mempelajari menggunakan E-Filling. 

Diketahui secara kecenderungan sub-variabel sistem mudah digunakan 

masuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 87%. Ini 

berarti sistem E-Filling sangat mudah digunakan dan hal itu dirasakan oleh 

masyarakat wajib pajak maka dari itu tergolong menjadi sangat tinggi. Hal ini 

juga dikarenakan sangat tingginya pengetahuan masyarakat wajib pajak dalam 

perkembangan teknologi. 

 

3. Akses Yang Fleksibel  

Tabel 3 

Jawaban Responden Tentang Merasa E-Filling Sangat Fleksibel Untuk 

Digunakan 

N

No 

Jawaban 

Responden 
Jumlah 

Persentase 

(%) 
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1 Sangat fleksibel 38 38% 

2

  
Fleksibel 61 62% 

3 Tidak fleksibel 0 0% 

Jumlah 99 100% 

Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat merasa sangat fleksibel tentang E-Filling yang sangat fleksibel 

untuk digunakan. Namun masih terdapat masyarakat yang merasa E-Filling 

fleksibel bahkan merasa tidak fleksibel untuk digunakan. 

Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat merasa sangat fleksibel tentang 

E-Filling sangat fleksibel untuk digunakan. 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat sesuai tentang dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. Namun masih terdapat masyarakat yang berpendapat sangat 

sesuai bahkan tidak sesuai tentang dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat sesuai tentang dapat 

mengakses sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

diketahui secara kecenderungan sub-variabel akses yang fleksibel 

masuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 56%. Ini 

berarti akses yang fleksibel pada sistem E-Filling telah dirasakan oleh 

masyarakat dan tergolong sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat 

merasa pada saat mengakses E-Filling sangat fleksibel dalam penggunaannya. 

 

4. Keamanan Yang Komprehensif 

Tabel 4 

Jawaban Responden Tentang Percaya Bahwa Sistem E-Filling Dapat 

Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data 

N

o 

Jawaban 

Responden 
Jumlah 

Presentase 

(%) 

1 Sangat percaya 38 38% 

2 Percaya 61 62% 

3 Tidak percaya 0 0% 

Jumlah  99 100% 

Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat wajib pajak percaya tentang percaya bahwa sistem E-Filling dapat 

menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun masih terdapat masyarakat 
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yang berpendapat sangat percaya bahkan tidak percaya bahwa sistem E-

Filling dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Jadi dapat diketahui 

bahwa masyarakat wajib pajak percaya tentang percaya bahwa sistem E-

Filling dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data. 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat wajib pajak yakin informasi data pribadi akan aman dan dijaga 

kerahasiaannya dalam sistem E-Filling. Namun masih terdapat masyarakat 

yang berpendapat sangat yakin bahkan tidak yakin tentang informasi data 

pribadi akan aman dan dijaga kerahasiaannya dalam sistem E-Filling. Jadi 

dapat diketahui bahwa masyarakat yakin tentang informasi data pribadi akan 

aman dan dijaga kerahasiaannya dalam sistem E-Filling. 

diketahui secara kecenderungan sub-variabel keamanan yang 

komprehensif masuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 56%. 

Ini berarti keamanan yang komprehensif sangat dipercaya oleh masyarakat. 

Hal ini juga dikarenakan tingginya  rasa percaya masyarakat terhadap 

keamanan yang ada dalam sistem E-Filling tersebut. 

 

5. Bukti Langsung 

Tabel 5 

Jawaban Responden Tentang Fasilitas Pelayanan Pajak Cukup Layak 

N

o 

Jawaban 

Responden 
Jumlah 

Presentase 

(%) 

1 Sangat layak 44 44% 

2 Layak 55 56% 

3 Tidak layak 0 0% 

Jumlah  99 100% 

Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat wajib pajak merasa fasilitas pelayanan pajak cukup layak. Namun 

masih terdapat masyarakat yang berpendapat sangat layak bahkan tidak layak 

tentang fasilitas pelayanan pajak. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat 

wajib pajak merasa bahwa fasilitas pelayanan pajak layak untuk digunakan. 

Berdasarkan uraian presentase diatas dapat diketahui bahwa sebagian 

masyarakat wajib pajak sangat mendukung tentang teknologi/peralatan yang 

digunakan sangat mendukung pelayanan pajak. Namun masih terdapat 

masyarakat wajib pajak yang berpendapat mendukung bahkan tidak 

mendukung tentang teknologi/peralatan yang digunakan sangat mendukung 

pelayanan pajak. Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat sangat mendukung 

tentang teknologi/peralatan yang digunakan sangat mendukung pelayanan 

pajak. 
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diketahui secara kecenderungan sub-variabel bukti langsung masuk 

dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 55%. Hal ini 

dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kutai Timur selalu berpenampilan 

rapi dan memadahi. 

 

6. Analisis Variabel 

Tabel 6 

Analisis Penerapan Electronic Filling 

No 
Jawaban 

Responden 
Jumlah 

Persentas

e (%) 

1 Sangat Tinggi 83 84% 

2 Tinggi 16 16% 

3 Sedang 0 0% 

4 Rendah 0 0% 

5 Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 99 100% 

Sumber : Hasil Kuisioner (Diolah Mei 2020) 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa variabel penerapan Electronic 

Filling terhadap masyarakat wajib pajak termasuk dalam kategori yang sangat 

tinggi yaitu sebesar 84%, sedangkan kategori tinggi yaitu sebesar 16% dan 

tidak termasuk dalam kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Electronic Filling di Kantor Pelayanan 

penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur termasuk 

variabel berkategori sangat tinggi hal ini sesuai dengan 84% responden 

berpendapan demikian. Hal ini pula memberikan jawaban bahwa penerapan 

Electronic Filling di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Kabupaten Kutai Timur mendapatkan respon yang sangat positif dari 

masyarakat wajib pajak.Analisis variable 

terlihat bahwa variabel kualitas pelayanan termasuk dalam kategori 

sangat tinggi yaitu sebesar 84%, sedangkan kategori tinggi yaitu sebesar 16%, 

dan tidak termasuk dalam kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur termasuk variabel berkategori 
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sangat tinggi hal ini sesuai dengan 84% responden berpendapan demikian. 

Hal ini pula memberikan jawaban bahwa kualitas pelayanan di Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur 

sudah sangat baik terhadap masyarakat wajib pajak. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Berdasarkan dari penyebaran kuesioner penelitian, bahwa Studi Tentang 

Penerapan Electronic Filling Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Wajib 

Pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten 

Kutai Timur memiliki hasil yang sangat tinggi yaitu dengan persentase 84%  

2. Penerapan sistem electronic filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dapat dilihat dari sangat tingginya partisipasi masyarakat Kutai Timur 

khususnya Kecamatan Sangatta Utara yang menjadi wajib pajak dalam 

pembayaran pajak tahunan. 

3. Keamanan dan kerahasiaan didalam sistem electronic filling tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian laporan pajak 

tahunan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang mengenai keamanan dan 

kerahasiaan dari sistem electronic filling berbeda-beda, walaupun mayoritas 

masyarakat wajib pajak sudah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi 

terhadap keamanan dan kerahasiaan dari sistem electronic filling tersebut. namun 

masih ada beberapa responden yang masih meragukan tingkat keamanan dan 

kerahasiaan dari sistem electronic filling. 

4. Melalui sistem electronic filling wajib pajak dapat melaksanakan 

kewajibannya dalam hal ini melaporkan pajak tahunan dengan praktis, mudah, 

cepat, serta efisien. Dengan sistem electronic filling ini pula dapat menumbuhkan 

suatu kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak 

melalui program pelayanan yang sangat baik dan prosedur yang sederhana serta 

memudahkan wajib pajak. Wajib pajak juga dapat terbantu dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :  

1. Lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi yang 

dilakukan kepada wajib pajak, dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman 

tentang penggunaan sistem electronic filling ataupun pemahaman tentang hak 

serta kewajiban sebagai wajib pajak  dan diperbanyak juga sosialisasi langsung ke 

perusahaan yang ada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kutai Timur agar semakin mendorong wajib 

pajak dalam pelaporan pajak tahunan dengan menggunakan layanan electronic 

filling. 
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2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan 

lagi kualitas sistem electronic filling dikarenakan apabila mendekati tanggal 

bataas akhir pelaporan pajak tahunan server dari sistem electronic filling sering 

mengalami gangguan atau down server.  

3. Memberikan ujicoba yang luas agar meningkatkan minat dari 

masyarakat wajib pajak untuk menggunakan sistem electronic filling serta 

masyarakat wajib pajak dapat mengerti dalam menggunakan electronic filling 

dengan cara membuat semacam kelas pelatihan dalam penggunaan sistem 

electronic filling yang baik dan benar. 
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