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MOTTO 

 
 

“Someone is loving you. Caring for you. Watching over you. Protecting you. 

Who? He is Allah. The One” 

(Qur’an 112:1 ) 

 

 
 

“Maka sesungguhya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 

keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap” 

(QS. Al-Insyirah 6-8) 

 

 

 

 Segala Sesuatu tidak ada yang tidak mungkin maka berusahalah selagi 

masih ada kesempatan....., 

 

 

 Kesempatan tidak datang dua kali, tetapi kita bisa 

membuat kesempatan itu ada..... 

 

 

 Sukses ada di depan mata. 
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ABSTRAK 

 

 

Rokhim Ratna Rahayu, 1522100925, 2019. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. “Pengaruh 

Penerapan E-Registration, E-SPT, E-Filling, E-Billing Terhadap Kualitas 

Pelayanan Administrasi Perpajakan Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-

registration, e-SPT, e-filling, e-billing terhadap kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa 

penyebaran kuesioner sebanyak 150 kepada wajib pajak orang pribadi sebagai 

responden. Data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui jumlah 

wajib pajak orang pribadi tahun 2017 yang diperoleh dari KPP Pratama Klaten. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling incidental. 

Metode analisis data yang digunakan antara lain uji kualitas data meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji regresi berganda meliputi analisis 

regresi linier berganda, uji F, uji t, uji koefisien determinasi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-registration dan 

penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan, sedangkan penerapan e-filling dan penerapan e-billing berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan.  

 

Kata Kunci : e-registration, e-SPT, e-filling, e-billing, kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan 
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ABSTRACT 

 

 

Rokhim Ratna Rahayu, 1522100925, 2019. Accounting Study Program, 

Faculty of Economics. University of Widya Dharma Klaten. “The Effect of E-

Registration, E-SPT, E-Filling, E-Billing on Administrative Tax Service Quality 

at the Klaten Pratama Tax Office”. 

This study aims to determine the effect of the application of e-registration, 

e-SPT, e-filling, e-billing on the quality of tax administration services. The 

location of the study was conducted at the Klaten Pratama Tax Office. 

This research is a quantitative study using primary data sources and 

secondary data. Primary data used in the form of distributing questionnaires as 

much as 150 to individual taxpayers as respondents. Secondary data in this study 

were used to determine the number of personal taxpayers in 2017 obtained from 

Klaten Primary Tax Office. The sampling technique in this study is incidental 

sampling. Data analysis methods used include data quality testing including 

validity test and reliability test, classic assumption test includes normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test, and multiple regression test 

including multiple linear regression analysis, F test, t test, test coefficient of 

determination . 

 The results showed that the application of e-registration and the 

application of e-SPT did not affect the quality of tax administration services, 

while the application of e-filling and the application of e-billing had an effect on 

the quality of tax administration services. 

 

Keywords : e-registration, e-SPT, e-filling, e-billing, quality tax administration 

services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Secara umum, istilah pajak bukan lagi hal yang asing atau jarang 

didengar oleh masyarakat Indonesia. Berbagai media massa, apalagi media 

khusus dibidang ekonomi, keuangan, atau bisnis, sangat sering kita jumpai 

atau kita lihat bahkan baca dalam bentuk berita, informasi atau tulisan tentang 

pajak. Hal ini menunjukkan betapa semakin berkembangnya informasi dan 

pemahaman masyarakat mengenai pajak di negara kita, baik dari aspek berita, 

pengetahuan maupun pelaksanaannya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-4 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi 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 (Mardiasmo, 2016).  

Berdasarkan data sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja 

Negara (APBN), sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati 

urutan pertama dengan komposisi terbesar, karena itulah tingkat pajak sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan negara. Hal ini pajak memiliki peran cukup 

besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara
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(Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Besarnya peranan pajak membuat 

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai 

upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah tidak hanya 

bertanggung jawab dibidang perpajakan saja, tetapi juga masyarakat sebagai 

wajib pajak. 

Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi self 

assessment yang sekarang ini dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, 

artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban 

pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang 

kepada pemerintah. Hal ini diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak 

sangat diperlukan dalam perkembangan perpajakan di Indonesia guna 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi 

perpajakan yang baik kepada wajib pajak demi meningkatnya penerimaan 

negara, agar tercapainya hal tersebut DJP melakukan modernisasi 

administrasi perpajakan meliputi tiga hal yaitu reformasi kebijakan, reformasi 

administrasi dan reformasi pengawasan (Pandiangan, 2005).  

Berbagai jenis pajak dalam pemungutannya selain membutuhkan 

partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah 

kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak, karena dengan membayar 

pajak merupakan bentuk partisipsi dalam menunjang pembangunan negara. 

Wajib pajak sering kali tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik 

dari proses pelaporan dan pembayaran. Sistem pelayanan administrasi 

perpajakan yang semula manual dinilai masih memiliki banyak kelemahan 
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khususnya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab 

kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. Nurbaiti, Susilo dan 

Agusti (2016) mengatakan bahwa kelemahan sistem pelayanan administrasi 

perpajakan manual mendorong DJP untuk membuat inovasi yaitu merancang 

sistem informasi elektronik bagi wajib pajak agar lebih mempermudah wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem elektronik 

perpajakan yang menjadi bentuk modernisasi perpajakan tersebut diantaranya 

e-registration, e-SPT, e-filling dan e-billing. 

Penerapan e-registration bagi wajib pajak akan berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Fidel (2010) mengatakan bahwa 

masyarakat yang akan mendaftar sebagai wajib pajak, jika tidak ada waktu, 

atau sedang berada ditempat/daerah lain, atau mungkin malas, tetap dapat  

melaksanakan pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke KPP 

tempat dimana wajib pajak terdaftar. Pelayanan yang diluncurkan dari DJP ini 

mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak.  

Selain penerapan e-registration, penerapan e-SPT bagi wajib pajak juga 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Fidel 

(2010) memaparkan dengan adanya penerapan e-SPT, wajib pajak dalam 

penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet, 

dimana perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan 

sistem komputer, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, dimana 

tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir 
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yang pre-numbered dengan menggunakan sistem komputer, atas 

penyampaian e-SPT maka penggunaan kertas lebih efisien karena hanya 

mencetak SPT induk, wajib pajak secara cepat, tepat dan efisien dapat 

menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT-nya.  

Penerapan e-filling bagi wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan administrasi perpajakan. Penelitian sebelumnya oleh Astuti (2015), 

menyatakan bahwa penerapan e-filling dinilai mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian 

penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan 

dan petugas perekaman data SPT di KPP yang jumlahnya terbatas sehingga 

proses perekaman menjadi lambat. Program e-filling ini diharapkan dapat 

memberikan banyak manfaat baik pada wajib pajak maupun aparatur KPP 

Pratama. 

Selain itu, penerapan e-billing bagi wajib pajak juga berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. E-billing merupakan 

pembaharuan sistem perpajakan, dimana sistem ini menggunakan kode billing 

yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode billing itu 

sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan 

dilakukan oleh wajib pajak. Sistem billing ini menerbitkan sebuah kode 

billing yang dapat digunakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran 

atau penyetoran penerimaan negara, dengan tidak harus menggunakan surat 

setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan surat setoran 

pengembalian belanja (SSPB) manual, yang biasa digunakan di DJP.  



5 
 

 
 

Pandiangan (2007) mengatakan bahwa dengan adanya pelayanan 

berbasis internet ini diharapkan dapat membantu meningkatkan good 

governance yaitu dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang 

transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem elektronik yang 

handal dan terkini sedangkan bagi wajib pajak akan mendapatkan kemudahan 

serta kepraktisan dalam menyelesaikan administrasi perpajakan. Selain itu 

dengan adanya penerapan yang baik dari sistem elektronik perpajakan 

tersebut akan menunjukkan kualitas pelayanan administrasi dan pelaksanaan 

kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem perpajakan yang direncanakan 

secara rinci dan menggunakan strategi yang baik akan mempengaruhi 

besarnya pendapatan pajak yang akan diterima nantinya. 

Berbagai penelitian mengenai sistem elektronik perpajakan yang 

dilakukan oleh penelitian terdahulu. Nurbaiti, dkk (2016) melakukan 

penelitian tentang pengaruh implementasi sistem elektronik bagi wajib pajak 

terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa  implementasi sistem elektronik e-SPT, implementasi 

sistem elektronik e-registration, implementasi sistem elektronik e-filling 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan.  

Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017) melakukan penelitian tentang 

pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada KPP Pratama Singaraja. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa e-system (e-registration, e-filling, e-SPT, 

e-billing) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib 
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pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ersania dan Merkusiwati (2018) 

tentang pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-

registration, e-billing, dan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali dengan beberapa perbedaan. Pertama, 

penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Nurbaiti, dkk (2016) yang menggunakan variabel independen e-registration, 

e-SPT, e-filling, sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel 

independen e-billing sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu. Kedua, 

peneliti menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan alasan yang pertama adalah karena variabel ini sangat jarang 

digunakan oleh peneliti lain dimana pada peneliti terdahulu lebih tertarik 

dengan variabel dependen tingkat kepatuhan WPOP dibanding variabel 

kualitas pelayananan administrasi perpajakan. Alasan yang kedua adalah 

dalam peralihan sistem perpajakan dari sistem manual menjadi sistem 

elektronik, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang dapat diidentifikasi, 

diantaranya masalah teknis seperti sistem teknologi informasi dan internet 

yang sifatnya rentan terhadap error yang bisa mengganggu proses 

perpajakan. Penerapan sistem online pajak juga identik dengan penggunaan 

teknologi sehingga tingkat penguasaan teknologi para wajib pajak juga 

mempengaruhi pelaksanaan sistem online itu sendiri. Ketiga peneliti 
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menggunakan daftar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Klaten tahun 2017. Melihat pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan E-Registration, E-SPT, E-

Filling, E-Billing Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan e-registration berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan? 

2. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan? 

3. Apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan? 

4. Apakah penerapan e-billing berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji apakah penerapan e-registration berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan administrasi perpajakan. 
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2. Untuk menguji apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan administrasi perpajakan. 

3. Untuk menguji apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan administrasi perpajakan. 

4. Untuk menguji apakah penerapan e-billing berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan administrasi perpajakan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Direktorat Jenderal pajak (DJP) 

Bagi DJP, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai penerapan e-

registration, e-SPT, e-filling, e-billing terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan sehingga dapat berinovasi dalam mengembangkan 

teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak. 

2. Bagi Peneliti Lain  

Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan 

tambahan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain 

dalam kajian yang sama sekaligus sebagai referensi di dalam penulisan. 

3. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan 

ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam 

menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan e-registration tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan. Berdasarkan survey di lapangan menyatakan 

bahwa sebagian besar responden menjawab setuju terhadap pertanyaan 

mengenai penerapan e-registration, namun setelah diuji oleh peneliti 

penerapan e-registration tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan. Sistem e-registration ini sudah di desain dengan 

sederhana agar wajib pajak tidak bingung dalam penggunaannya, namun 

tidak semua wajib pajak memahami tampilan dan cara penggunaan e-

registration. Bahkan wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke 

KPP setempat dalam dalam mendaftar, memperbarui, menghapus data diri 

wajib pajak dengan didampingi oleh petugas pelayanan. 

2. Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan. Berdasarkan survey di lapangan menyatakan 

bahwa sebagian besar responden menjawab setuju terhadap pertanyaan 

mengenai penerapan e-SPT, namun setelah diuji oleh peneliti penerapan e-

SPT tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan. Program e-SPT ini tidak serta merta direspon positif oleh 

wajib pajak, hal ini terkait dengan tidak semua wajib pajak memahami 



57 
 

 
 
 

tampilan dan cara pengisian e-SPT. Bahkan mereka lebih memilih datang 

langsung ke KPP untuk melaporkan SPT-nya dan tidak sedikit dari mereka 

yang melakukan input e-SPT dengan didampingi oleh petugas pelayanan. 

3. Penerapan e-filling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan. Adanya e-filling dapat membuat wajib pajak dengan mudah, 

cepat, dan akurat dalam melaporkan SPT-nya hanya dengan menggunakan 

aplikasi dan bisa dilakukan dimana saja, tanpa harus datang ke KPP dan 

mengantri, sehingga dapat menghemat waktu bagi wajib pajak. 

4. Penerapan e-billing berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi 

perpajakan. Penerapan e-billing dapat memudahkan wajib pajak dalam 

membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dapat dengan 

mudah membayarkan pajaknya hanya dengan menggunakan kode billing 

yang di dapat dari aplikasi tersebut, kemudian membayarkannya melalui 

Bank, Kantor Pos, ataupun ATM.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Terbatasnya sumber informasi dan penelitian terdahulu terhadap beberapa 

hipotesis seperti keterkaitan penerapan e-registration, e-SPT, e-filling, e-

billing terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. 

2. Variabel independen pada penelitian ini hanya terbatas pada e-registration, 

e-SPT, e-filling dan e-billing. 
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C. Saran 

Saran yang diberikan penulis dari penelitian sebagai berikut ini. 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

a. Meningkatkan penyuluhan mengenai inovasi yang dikeluarkan DJP 

dengan memberikan sosialisasi yang rutin terhadap penerapan sistem 

elektronik perpajakan, sehingga diharapkan penerapan sistem elektronik 

perpajakan ini dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap 

kualitas pelayanan administrasi perpajakan. 

b. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filling dan e-billing 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Oleh 

karena itu, DJP hendaknya lebih mensosialisasikan e-filling dan e-

billing dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak 

sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi perpajakan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

a. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini, agar lebih 

mempertimbangkan variabel-variabel bebas lain pada sistem elektronik 

perpajakan, seperti : EFIN, e-Form, dll. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variasi responden 

penelitian, bukan hanya wajib pajak orang pribadi saja namun juga 

wajib pajak badan atau Pengusaha Kena Pajak. 

 

 



59 
 

 
 
 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

terutama mengenai sistem elektronik perpajakan. 
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