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ABSTRAK 

E-filing, e-billing dan E-SPT merupakan bagian dari system layanan pajak 

berbasis online yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral pajak sebagai langkah 

modernisasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh e-filing, e-billing dan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

kuesioner yang diukur melalui skala likert. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu para wajib pajak Orang Pribadi yang sudah terdaftar di KPP 

Pratama Batam Selatan yang berjumlah 319.154 orang dan tekhnik penentuan 

sampel dilakukkan dengan memakai penghitungan rumus slovin, dari perhitungan 

rumus slovin diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 

responden wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah analisis data secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan 

datanya yaitu dengan analisis deskriptif, Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Regresi 

Linier Berganda, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, 

Uji F, Uji T dan Uji Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi, variabel E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi, dan variabel  e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

Kata Kunci : e-filing; e-billing; E-SPT; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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ABSTRACT 

E-filing, e-billing and E-SPT are part of the online-based tax service system 

issued by the Directorate General of Taxes as a modernization step in fulfilling 

tax obligations and to improve taxpayer compliance. The purpose of this study 

was to analyze how much influence e-filing, e-billing and e-like on the compliance 

of individual taxpayers in KPP Pratama Batam Selatan. This data collection was 

carried out by means of a questionnaire measured by a Likert scale. The 

population taken in this study were individual taxpayers who were registered at 

KPP Pratama Batam Selatan, amounting to 319.154 people and the sampling 

technique was carried out using the Slovin formula calculation, from the 

calculation of the Slovin formula, the number of samples in this study was 100 

taxpayer respondents. private person. The data analysis method used in this 

research is quantitative data analysis with data collection techniques, namely 

descriptive analysis, validity test, reliability test, multiple linear regression test, 

normality test, multicolonierity test, heteroscedasticity test, F test, T test and 

determination test. The results of this study indicate that the e-filing variable has 

a significant effect on individual taxpayer compliance, the E-SPT variable has a 

significant effect on individual taxpayer compliance, and the e-billing variable 

has no significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama 

Batam. South. 

Keywords: e-billing; e-filing; E-SPT; individual taxpayer compliance 

 

 

 



 

vii 

 

 

KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi 

sastra satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena 

itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan 

segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan berwujud 

tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan 

segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.Kom., M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr.Hendri Herman, S.E., 

M.Si. 

3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor S.E., M.Si. 

4. Dosen Pembimbing Ibu Dian Lestari Siregar S.E., M.Si. 

5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam. 

6. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut. 

7. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk 

kesuksesan penulis. 

8. Seluruh karib kerabat, teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah 

mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung 

dalam menyelesaikan tugas ini. 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu 

mencurahkan rahmat hidayah serta taufiknya-Nya, Aamiin. 

 

 

Batam, 25 Januari 2021 

 

 

 Okta Kaprilianto



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 Halaman 

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv 

ABSTRAK ............................................................................................................. v 

ABSTRACT ........................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR RUMUS ............................................................................................. xiii 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Penelitian .............................................................................. 1 

1.2 Identifikasi Masalah....................................................................................... 8 

1.3 Batasan Masalah ............................................................................................ 8 

1.4 Rumusan Masalah .......................................................................................... 8 

1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................................... 9 

1.6 Manfaat Penelitian ......................................................................................... 9 

1.6.1 Manfaat Teoritis........................................................................................... 10 

1.6.2 Manfaat praktis ............................................................................................ 10 

BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 11 

2.1 Teori Dasar .................................................................................................. 11 

2.1.1 Pengertian Pajak .......................................................................................... 11 

2.1.2 Wajib Pajak .................................................................................................. 13 

2.1.3 Layanan Pajak .............................................................................................. 14 

2.1.4 E-filing ......................................................................................................... 15 

2.1.5 E-billing ....................................................................................................... 17 

2.1.6 E-SPT ........................................................................................................... 18 

2.2 Penelitian Terdahulu .................................................................................... 20 

2.3 Kerangka Penelitian ..................................................................................... 22 

2.4 Hipotesis ...................................................................................................... 22 



 

ix 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 24 

3.1 Desain Penelitian ......................................................................................... 24 

3.2 Definisi Operasional Variabel ..................................................................... 24 

3.2.1 Variabel Indepeden ...................................................................................... 26 

3.2.2 Variabel Dependen ...................................................................................... 27 

3.3 Populasi dan Sampel .................................................................................... 27 

3.3.1 Populasi ....................................................................................................... 27 

3.3.2 Sampel ......................................................................................................... 28 

3.4 Jenis dan Sumber Data................................................................................. 29 

3.5 Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 29 

3.6 Teknik Analasis Data ................................................................................... 30 

3.6.1 Analisis Deskriptif ....................................................................................... 31 

3.6.2 Uji Kualitas Data ......................................................................................... 31 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik ....................................................................................... 32 

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda ........................................................................ 33 

3.6.5 Uji Hipotesis ................................................................................................ 34 

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian ...................................................................... 36 

3.7.1 Lokasi .......................................................................................................... 36 

3.7.2 Jadwal Penelitian ......................................................................................... 36 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 38 

4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................ 38 

4.1.1 Profil Responden ......................................................................................... 38 

4.1.2 Analisis Deskriptif ....................................................................................... 38 

4.1.3 Uji Kualitas Data ......................................................................................... 48 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik ....................................................................................... 52 

4.1.5 Uji Regresi Linier Berganda ........................................................................ 56 

4.1.6 Uji Hipotesis ................................................................................................ 58 

4.2 Pembahasan ................................................................................................. 61 

4.2.1 Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ......... 61 

4.2.2 Pengaruh E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ........ 62 

4.2.3 Pengaruh E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ............ 62 

4.2.4 Pengaruh E-Filing, E-billing, E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi ........................................................................................................ 63 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 65 



 

x 

 

5.1 Simpulan ...................................................................................................... 65 

5.2 Saran ............................................................................................................ 66 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 67 

LAMPIRAN 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR  
 

Halaman 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 22 

Gambar 4. 1 Uji Normalitas Kurva Histogram.................................................... 53 
Gambar 4. 2 Uji Normalitas Grafik Normal P – P Plot of Regression 

Stabdardized .......................................................................................................... 54 



 

xii 

 

DAFTAR TABEL 
 

Halaman 

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam    

Selatan Periode 2017-2019 ..................................................................................... 2 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu............................................................................ 21 
Tabel 3. 1 Operasional Variabel ........................................................................... 26 
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian ................................................................................. 37 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Analisis Deskriptif E-filing (X1)  ........................................ 39 
Tabel 4. 2 Hasil Uji Analisis Deskriptif E-billing (X2) ....................................... 41 
Tabel 4. 3 Hasil Uji Analisis Deskriptif E-SPT (X3) ........................................... 44 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Deskriptif Kepatuhan WPOP (Y) .......................... 46 
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas E-Filing (X1) ........................................................ 49 
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas E-billing (X2) ....................................................... 49 
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas E-SPT (X2) ........................................................... 50 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajaka Orang Pribadi (Y) ........ 50 
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas E-Filing (X1) .................................................... 51 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas E-billing (X2) ................................................. 51 
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas E-SPT (X3) ..................................................... 52 
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) ...... 52 

Tabel 4. 13 Hasil Uji One Sample Kolomogorov Smirnov ................................. 54 

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................ 55 
Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedasitas ................................................................ 56 
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .................................................... 57 

Tabel 4. 17 Hasil Uji T ......................................................................................... 58 
Tabel 4. 18 Hasil Uji F ......................................................................................... 60 

Tabel 4. 19 Hasil Uji Determinasi ........................................................................ 61 
 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR RUMUS 
 

Halaman 

Rumus 3. 1 Rumus Slovin .................................................................................... 28 
Rumus 3. 2 Uji Regresi Linier Berganda ............................................................. 34 
 

 

 

 

 

  



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara ketika melakukan proses pembangunan membutuhkan dana yang 

sangat besar. Oleh karena itu pemerintah harus lebih pintar untuk mengelola 

semua pendapatan negara. Pengeluaran dalam suatu negara yang paling utama 

ialah dalam membiayai kegiatan secara terus menerus misalnya gaji pemerintah, 

pegawai, dan juga berbagai jenis subsidi di semua bidang termasuk bidang 

keamanan, pertahanan, penidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, 

pengeluaran dana pembangunan, lingkungan hidup dan lain-lain. Dalam mendanai 

semua kebutuhan masyarakat tersebut, salah satu hal yang terpenting dan 

diperlukan ialah masyarakat harus berperan aktif dalam membayar pajaknya 

dengan cara memberikan sebagian pendapatannya kepada negara sehingga semua 

kebutuhan dalam proses pembangunan suatu negara tersebut dapat dibiayai. 

Pajak adalah iuran wajib pajak oleh negara yang terutang kepada wajib 

pajak pribadi ataupun badan yang cenderung mewajibkan berdasarkan Undang-

undang yang masih berjalan, tanpa mendapat keuntungan apa-apa secara langsung 

dan dipakai untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat (Dian 2017). 

Permasalahan untuk menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak ialah masalah 

klasik yang seolah tidak bisa terselesaikan.  Penting untuk mengetahui apa upaya 

yang seharusnya dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Salah satu upaya nya  yaitu dengan meningkatkan layanan pajak. 

Besar-kecilnya pajak yg diberikan dapat menetapkan kapasitas APBN untuk 
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mengurusi pengeluaran negara, baik untuk membiayai pembangunan maupun 

untuk membiayai belanja rutin.  Oleh sebab itu pajak selama ini mempunyai peran 

yang amat penting dalam pemasukkan negara sampai detik ini. (Agustini and 

Widhiyani 2019).  

Berikut ini data jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam 

Selatan dari tahun 2017-2019. 

Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam 

Selatan Periode 2017-2019 

Tahun 2017 2018 2019 

WPOP Yang Terdaftar  290.289 306.003 319.154 

WPOP Wajib SPT 69.957 74.031 82.066 

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan 

Bedasarkan tabel diatas jumlah WPOP yang terdaftar setiap tahun 

mengalami kenaikan dapat dilihat dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 jumlah 

WPOP yang terdaftar sebanyak 290.289, kemudian mengalami kenaikan pada 

tahun 2018 dengan jumlah WPOP yang terdaftar sejumlah 306.003 begitu juga 

pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah WPOP yang terdaftar 

sebanyak 319.154. Begitu pun dengan jumlah WPOP yang terdaftar mengalami 

kenaikan dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 jumlah WPOP Wajib SPT 

sebanyak 69.957, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan jumlah 

WPOP Wajib SPT sebanyak 74.031, kemudian pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah WPOP wajib SPT  sebanyak 

82.066. 

Dibatam sendiri tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih terbilang kecil 

karena banyak wajib pajak yang telah mendaftar kan diri namun belum 

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sehingga untuk situasi ini 
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Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan terciptanya system pelayanan perpajakan 

yang baru dalam upaya untuk menaikkan tingkat kepatuhan dan pelayanan kepada 

para wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak dan Pelaporan SPT 

tahunannya dan diharapkan mampu menaikkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 

Suatu usaha yang dibuat Dirjen Pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan 

perpajakannya yaitu dengan dilakukannya reformasi system layanan perpajakan 

untuk mendapatkan cara yang sederhana, mudah, dan cepat dalam pelayanan 

perpajakan. Reformasi sistem perpajakan  ialah pelayanan pajak yang dilakukan 

dengan memasukkan teknologi informasi kedalamnya yaitu dengan menerapkan 

suatu sistem pelayanan kepada wajib pajak untuk menyampaikan Surat 

Pemberitahuannya dengan cara online dan dalam membayar pajaknya secara 

online yaitu dengan e-filing, e-billing, E-SPT.  Dengan sistem layanan pajak 

secara onine ini tujuannya agar bisa menaikkan tingkat pelayanan kepada wajib 

pajak dan berharap bisa menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak ketika 

melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pembayaran Pajaknya (Gusma 

Dwi Avianto, Sri Mangesti 2016). Karena dengan ada nya sistem layanan pajak 

secara online ini maka wajib pajak tidak perlu membutuhkan waktu yang lama 

untuk mengantri dan tidak perlu juga jauh-jauh datang kekantor pajak, untuk 

membayar pajak cukup menggunakan aplikasi yang terhubung ke internet wajib 

pajak sudah bisa membayar pajak dengan ini wajib pajak bisa menghemat waktu 

dan tenaga, untuk membayar pajak dengan cara seperti ini dapat meningkat kan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

Di KPP Pratama Batam Selatan guna menindak lanjuti Surat Edaran 
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Menteri keuangan Nomor 36 tahun 2013 tentang Himbauan Penyampaian SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi oleh Pegawai Kementerian 

Keuangan Melalui e-filing. Pengenalan e-filing sebagai salah satu langkah awal 

dalam pembuatan sistem layanan perpajakan yang baru berbasis online di Batam 

diharapkan dapat memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada wajib 

pajak untuk meningkatkan tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan 

kulaitas pelayanan ini diharapkan wajib pajak puas dan mampu untuk merubah 

pola pikirnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan diharapkan mampu 

menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Tetapi di dalam penelitian (Purnaningsih and 

Noviari 2019) penerapan e-filing ternyata tetap memiliki hambatan-hambatan. 

Sistem pajak online ini bermasalah pada koneksi internet yang masih lambat dan 

tidak jarang mengalami eror, sehingga berdampak pada lamanya proses pengisian 

laporan. Hambatan utama dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya wawasan 

wajib pajak terkait tata cara penggunaan e-filing, yang berakibat pada kurang 

optimalnya penggunaan sistem tersebut. Kendala lain yang cukup serius adalah 

wajib pajak tak jarang melupakan username dan password yang digunakan untuk 

mengakses bagian database perpajakan miliknya. Kendala-kendala tersebut 

kemudian menjadi faktor pendorong masih kurangnya pemanfaatan e-filing bagi 

wajib pajak. Walaupun ada hambatan hambatan dalam menggunakan e-filing 

dalam penelitian (Suhadi and Husnurrosyidah 2017) mendapatkan fakta bahwa 

penggunaan e-filing berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. E-filing ialah 

metode ketika melaporkan SPT atau penyampaian laporan perpanjangan SPT 

Tahunan berbasis elektronik yang dibuat dengan cara online atau real time 
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melewati website Direktorat Jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Appliacation Service Provide (ASP). E-filing merupakan salah satu dari 

pembaruan administrasi perpajakan yang bermaksud untuk mengahasilkan serta 

menyampaikan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak.  

Sebagai salah satu program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, e-

billing merupakan salah satu cara baru dalam pembayaran pajak, di KPP Pratama 

Batam Selatan mulai menerapkan pembayaran pajak elektronik atau e-billing 

system mulai diterapkan pada Juli 2016, oleh karena itu KPP Pratama Batam 

Selatan tampak bekerja keras untuk mensosialisasikan e-billing kepada 

masyarakat umum. Hal Ini tentunya menjadi suatu keharusan karena tidak semua 

orang awam memahami dunia digital. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi agar 

masyarakat mau berpartisipasi dan mudah dalam membayar pajak serta terus 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar dan 

manfaat pajak itu sendiri bagi masyarakat. Dengan adanya sistem pelayanan 

online seperti e-billing diharapkan jumlah wajib pajak dapat bertambah, 

khususnya di kota Batam. Untuk menghasilkan suatu pelayanan yang lebih aman, 

lebih nyaman, lebih baik, lebih efisien, dan tak rumit sehingga para wajib pajak 

tidak mempunyai pikiran kalau membayar pajak merepotkan atau harus dihindari, 

ini merupakan tujuan dari reformasi dan modernisasi perpajakan. Menurut 

(Ersania and Merkusiwati 2018) E-billing adalah pembaruan sistem pajak yang 

memakai kode billing yang bisa melaksanakan pembayaran pajak secara 

elektronik. Kode billing adalah kode identifikasi untuk salah satu jenis transaksi 

pajak yang wajib dikerjakan oleh wajib pajak. Untuk melaksanakan penyetoran 
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atau pembayaran pajak  tanpat perlu memakai  Surat Setoran Bukan Pajak, Surat 

Pengembaluan Belanja dan Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran secara manual 

yang dipakai oleh DJP e-billing hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem 

billing yang mengeluarkan kode tagihan yang dapat digunakan secara elektornik. 

Dalam penelitian (Martini, Stephanus Yoseph Penawang 2019) menunjukkan 

dampak  positif dari pemanfaatan e-billing terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Pelayanan secara baik serta pengawasan secara terus menerus adalah salahn 

satu rancangan pembaruan pajak melalui penerapan  yang dbuat oleh 

pemerintahan yang baik. E-billing Sebagai suatu wujud sistem administrasi 

perpajakan modern yang berdaya guna, murah dan singkat dengan tujuan untuk 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menggunakan 

layanan perpajakan secara elektronik yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal 

Pajak dan memudahkannya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, kemudian 

diharapkan mampu  membuat wajib pajak lebih taat ketika memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Suhadi and Husnurrosyidah 2017). Berbeda dengan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh (Arifin and Syafii 2019) yang memperoleh data 

kalau pemakaian e-billing tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Sebalagai salah satu program dari Direktoral Jendral Pajak E-SPT 

mempunyai kelebihan yaitu Wajib Pajak akan langsung diarahkan bagaimana 

metode dalam pengisian SPT sehingga dapat dengan mudah, cepat dan tepat 

dalam melakukan pengisian SPT nya. Dalam penelitian (Sulistyorini, Nurlaela, 

and S 2017) Memperlihatkan kalau penggunaan E-SPT berdampak positif 
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dibimbing  secara langsung untuk 

mengisi SPT nya supaya lebih singkat, mudah dan cepat. Ini adalah beberapa 

keuntungan menggunakan system E-SPT. Berbeda dengan cara mengisi sendiri 

secara manual, E-SPT jauh lebih baik. Pasalnya, wajib pajak tidak perlu lagi 

memasukkan sendiri datanya ke formulir SPT dengan tidak adanya arahan secara 

langsung cara untuk menghitung jumlah besaran pajaknya. Keuntungan lain yang 

didapat dari E-SPT adalah lebih efisien ketika menyimpan data terkait  wajib 

pajak. Penggunaan sistem komputer untuk pelaporan dari E-SPT juga bisa 

memperkecil penggunaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan penghitungan maupun pencatatan data. Ini karena sistem komputer 

dapat secara otomatis menjalankan perintah dengan cepat, akurat dan tepat. Dapat 

mengatur data perpajakannya sendiri secara sistematis merupakan keunggulan lain 

yang diperoleh dari penggunaan E-SPT jika menggunakan sistem komputer 

dengan benar. Tetapi dalam penelitian (Astuti, Sutanto, and Siddiq 2020) pada 

kenyataannya pemakaian sistem E-SPT yang dbibuat oleh pihak Direktorat 

Jenderal Pajak masih terdapat adanya kelemahan yakni data yang terlalu mudah 

sekali terkena virus, yang menyebabkan hilangnya seluruh data dan tidak efisien, 

sebab walaupun Wajib Pajak sudah mempunyai izin untuk memakai Media 

Elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan SPT, tetapi SPT Induknya masih 

harus dilaporkan dalam bentuk aslinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Analasis 

Faktor-Faktor Layanan Wajib Pajak Terhadap Wajib Kepatuhan Wajib Pajak 
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Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar 

pajaknya. 

2. Kurang nya pengetahuan wajib pajak tentang cara menggunakan layanan 

pajak secara online seperti E-filing, E-billing dan E-SPT. 

3. Kelebihan dan kekurangan menggunakan layanan pajak yang berbasis 

online seperti  E-filing, E-billing dan E-SPT. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, dikarenakan 

keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, maka 

didalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-Faktor layanan pajak yang digunakan melalui Variabel E-filing 

X1), E-billing (X2), E-SPT (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (Y). 

2. Objek pada penelitian ini yaitu Di KPP Pratama Batam Selatan. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh faktor faktor layanan pajak menggunakan E-filing  

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam 

Selatan?  

2. Bagaimana pengaruh faktor faktor layanan pajak menggunakan E-billing 
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terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam 

Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh faktor faktor layanan pajak menggunakan E-SPT 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam 

Selatan? 

4. Bagaimana pengaruh faktor faktor layanan pajak menggunakan E-filing, 

E-billing, dan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Batam Selatan?  

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengenalisis pengaruh faktor faktor layanan pajak 

menggunakan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Batam Selatan. 

2. Untuk mengetahui dan mengenalisis pengaruh faktor faktor layanan pajak 

menggunakan E-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Batam Selatan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor faktor layanan pajak 

menggunakan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratam Batam Selatan. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor faktor layanan pajak 

menggunakan E-filing, E-billing, E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

1.6 Manfaat Penelitian 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga 

bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 

dibidang yang sama 

2. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

serta pengembangan ilmu yang telah diperoleh, khususnya dibidang 

perpajakan. 

1.6.2  Manfaat praktis 

1. Bermanfaat bagi Dinas Terkait sebagai bahan refernsi maupun 

pertimbangan untuk mengambil langkah dalam menangani wajib pajak 

orang pribadi. 

2. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan 

kemampuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan 

perkuluahan. 

3. Bagi pemerintah dapat memberikan indikator-indikator yang dapat 

mempengaruhi tingkat wajib pajak orang pribadi. 

 

  



11 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI   

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut (Sutedi 2013) pajak yaitu kontribusi rakyat yang diberikan ke kas 

negara yang didasari pada hukum yang berlaku, dapat cenderung memaksa dan 

tidak sama sekali memperoleh imbalan secara langsung. Pemerintah bisa 

mengambil pajak dari rakyat berdasarkan norma-norma hukum untuk 

mensejahterakan kemakmuran rakyat itu sendiri 

Ditemukan berbagai macacam  makna tentang “pajak” yang diutarakan 

menurut para ahli dalam bidangnya antara lain sebagai berikut. 

1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, merupakan kontribusi 

publik oleh negara (yang bisa dikenakan) terhutang kepada publik yang 

berkewajiban untuk dibayarkan sama dengan ketentuan aturan (undang-

undang) yang masih berlangsung tanpa mendapat keuntungan langsung 

yang dapat ditentukan dan tujuannya adalah guna  membayar 

pembelanjaan umum terkait kewajiban  tersebut. Negara guna mendukung 

pemerintahan. 

2. Menurut Prof. Dr.H. Rochmat Soemitro, S,H., Pajak ialah kontribusi 

masyarakat ke kas negara sesuai dengan hukum (yang dapat ditegakkan) 

tanpa menerima layanan timbal (counterparties) yang dapat langsung 

dipilih dan digunakan untuk membayar biaya umum. Kemudian definisi 

tersebut  dikoreksi lalu mengatakan: pajak merupakan transfer harta 
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pendapaait dari masyarakat ke kas negara guna  mengeluarkan biaya 

pengeluaran terus-meneru dan jumlah yang melebihi batas yang dipakai 

untuk public saving yang menentukan asal dari penghasilan itu guna 

membiayai public investment. 

3. Sementara pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson 

Herschel M., dan Brock Horace R. Merupakan suatu bentuk transfer 

sumber penghasilan dari pihak swasta ke pihak pemerintahan, tidak 

diakibatkan dari  pembentangan suatu hukum, tetapi wajib dilakukan 

bersumber dari ketetapan yang telah dipastikan lebih dahulu, dengan tidak 

memperoleh imbalan secara langsung dan proposional, supaya pemerintah 

bisa melakukan menjalankan tugas-tugas pemerintahannya dengan baik. 

4. Makna pajak menurut Prancis, terdapat pada buku Leroy Beaulieau, Traite 

de la Science des Finance, 1906, merupakan suatu pertolongan dari 

masyarakat dengan cara langsung maupun tidak langsung yang mengikat 

masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui orang atau melalui barang, 

untuk  mengurangi pengeluaran dari pemerintah. 

5. Makna pajak menurut Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essays in 

Taxation. Yakni tax is compulsory contribution from the person, to the 

government to defray the expenses incurred in the common interest of all, 

without reference to special benefit conferred. 

6. Menurut Philip E, Taylor, The Economics of Public Finance. Dia hanya 

menukar kata without reference dengan kata with little reference dari 

definisi pajak nomor 5. 
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7. Mr. Dr. N.J. Feldmann mempunyai pendapat yang sama denga Seligman , 

yakni dengan pengertian pajak  merupakan iuran yang wajib dibayar oleh 

perorangan atau badan dan terutang kepada pemerintah (menurut undang-

undang  yang sudah ditentukan dengan sah) tanpa memperoleh 

kontrapestasi, dan dilakukan untuk menutup biaya belanja masyarakatnya. 

8. Makna pajak menurut pakar dari jerman, Prof. Dr. M.J.H. Smeets, yakni  

iuran yang diberikan pemerintah oleh masyarakat yang terutang dengan 

hukum yang berlaku dan yang wajib dibayarkan, dengan tidak mendapat 

kontraprestasi yang bisa dilihatkan dalam hal indvidual, maksudnya yaitu 

untuk membantu biaya belanja pemerintah. 

Diambil dari beberapa definisi yang dibuat oleh para pakar dapat disebutkan 

terdapat 5 unsur pokok yang ada dalam definisi pajak, yaitu : 

1. Iuran/pungutan 

2. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang 

3. Pajak bersifat memaksa  

4. Tidak mendapatkan kontra prestasi 

2.1.2 Wajib Pajak 

Menurut (Saidi M 2018), Undang-undang perpajakan tidak berbeda dengan 

undang-undang lain yang subjek hukumnya selalu merupakan pendukung 

kewajiban dan hak. Berdasarkan undang-undang perpajakan, subjek kena pajak 

adalah wajib pajak, bukan penunjang kewajiban dan hak. Secara hukum, ada 

perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak, karena subjek pajak bukan subjek 

hukum, hanya wajib pajak sebagai subjek hukum saja yang sah. Menimbang 



14 
 

 
 

bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan secara 

subjektif dan objektif. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat ada 

hubungan antara subjek pajak dengan wajib pajak, tetapi karena wajib pajak 

berasal dari subjek pajak, maka mereka dapat dibedakan secara hukum. 

Menurut ketetapan Pasal 1 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak yaitu kelompok 

maupun perseorangan yang sudah ditetapkan oleh ketetapan Undang-Undang 

yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termuat pemotongan 

atau pemungutan  pajak tertentu. Intinya, wajib pajak tidak dapat dipisahkan dari 

konteks individu, maupun dari posisi pribadinya. Di sisi lain, organisasi sebagai 

Wajib Pajak dapat berbentuk badan hukum yang tidak berstatus badan hukum dan 

badan hukum yang berstatus badan hukum, baik hukum privat maupun hukum 

publik. Yang dimaksud dengan badan adalah satuan nama dan bentuk, 

perusahaan, usaha patungan, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan 

lain, negara atau wilayah, terlepas dari apakah mereka menjalankan usaha atau 

yang tidak melakukan usaha meliputi Yayasan, Ormas, Organisasi politik  

Lembaga, Sarana Tetap, pensiun, kemitraan, asosiasi,  dan bentuk lainnya. 

2.1.3 Layanan Pajak 

Menurut (Maharani and Rosyidi 2017) Layanan merupakan interaksi 

langsung antara orang-orang atau melalui fasilitas layanan fisik untuk 

meningkatkan kepuasan klien. Layanan ini merupakan proses membantu 

seseorang melalui cara-cara yang konstan membutuhkan kepekaan dan kaitan 

interpersonal untuk menciptakan kepatuhan dan kepuasan. Sifat layanan umum 

yaitu untuk menaikkan tingkat nilai dan kemampuan dalam melaksanakan tugas 
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dan dalam lembaga pemerintah  Indonesia dalam sektor layanan publik, 

pemerintah mendorong upaya untuk membuat sistem dan tata kelola yang lebih 

efektif  dalam pelayanan sehingga layanan publik dapat lebih (efisien dan efektif), 

mendorong pertumbuhan kreativitas, Inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.  

2.1.4 E-filing 

E-filing adalah suatu metode dalam melaporkan Surat Pemberitahuan  (SPT) 

secara elektronik, yang diajukan secara online dan real time melalui Internet di 

situs web Departemen Perpajakan (Kementerian Keuangan, Departemen 

Perpajakan 2016) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau application service 

provider (ASP) (Suhadi and Husnurrosyidah 2017). E-filing ini mempunyai 

beberapa kemudahan yang bisa didapat oleh wajib pajak untuk mempercepat 

sistem pelaporan perpajakannya, yang pertama sistem e-filing ini mudah dan 

praktis, kedua bukti pelaporannya sah, ketiga hemat waktu karena wajib pajak 

tidak perlu mengantri untuk membuat SPT, keempat karena ini adalah sistem 

berbasis web maka kita dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, kelima 

teknologi saat ini sudah semakin berkembang pesat maka dalam penyimpanan 

data wajib pajak sudah bisa tersimpan langsung disistem. E-filing ini mempunyai 

beberapa kemudahan yang bisa didapat oleh wajib pajak untuk mempercepat 

sistem pelaporan perpajakannya, yang pertama sistem e-filing ini mudah dan 

praktis, kedua bukti pelaporannya sah, ketiga hemat waktu karena wajib pajak 

tidak perlu mengantri untuk membuat SPT, keempat karena ini adalah sistem 

berbasis web maka kita dapat mengaksesnya kapan dan dimana saja, kelima 
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teknologi saat ini sudah semakin berkembang pesat maka dalam penyimpanan 

data wajib pajak sudah bisa tersimpan langsung disistem (Piranka 2018) . 

Fasilitas penyerahan SPT dalam bentuk loader SPT  merupakan salah satu 

fasilitas dari E-Filing di DJP online , SPT yang sudah dipakai lewat system E-SPT 

bisa dilaporkan dengan cara online dengan tidak harus pergi kekantor pelayanan 

pajak (KPP). SPT yang bisa diupload pada loader E-SPT DJP online adalah SPT 

masa PPH pasal 21/26 formulir tahun 2014, SPT tahunan PPh Badan Formulir 

1771, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir tahun 2009, SPT tahunan PPH orang 

pribadi 1770 formulir 214. Sementara ASP yang sudah dipakai Direktorat Jendral 

Pajak adalah : 

a. www.spt.go.id 

b. www.pajakku.com 

c. www.eformbri.co.id 

d. www.online-pajak.com 

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk mencapai pelayanan 

perpajakan yang maksimal supaya wajib pajak lebih patuh ketika memenuhi 

pajaknya. Suatu cara untuk memaksimumkan tingkat pelayanan perpajakan 

adalah  melakukan modernisasi system administrasi perpajakan, dan diharapkan 

system ini dapat memenuhi tingkat kenyamanan atau kemudahan bagi wajib 

pajak ketika menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Untuk menyusun dan 

menyampaikan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak merupakan tujuan 

dari bentuk  reformasi administrasi perpajakan. Penerapan aplikasi e-filing 

diduha bisa menyerahkan statisfaction dan convenience bagi wajib pajak agar 



17 
 

 
 

dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Suhadi and Husnurrosyidah 

2017). 

2.1.5 E-billing 

E-billing merupakan metode pembayaran pajak dengan memakai kode 

Billing dan dilakukan secara elektronik. Beberapa manfaat akan didapat oleh 

wajib pajak dalam menggunakan e-billing, pertama akurat karena sistem ini dapat 

meminimalisir kesalahan dalam pencatatatan transaksi yang biasa dilakukan 

secara manual, kedua terintegrasi sistem e-billing sudah terkonsolidasi dengan 

aplikasi hitung yaitu aplikasi e-faktur e-filing PPh dan PPN didalam satu aplikasi 

dan sudah terkonsolidasi dengan bank, dan yang ketiga transaksi Real-time yang 

apabila ketika kita melakukan pembayaran pajak online dengan pajak pay, data 

transaksi wajib pajak langsung terekam di sistem DJP dan Kas Negara sehingga 

dapat memperkecil indikasi terjadinya korupsi (Piranka 2018). Cara pembayaran 

E-billing dengan memakai kode billing (15 digit angka) yang dikeluarkan lewat 

sistem billing pajak. E-billing  diterapkan pada 1 juli 2016. Sebelum memakai e-

billnig wajib pajak melakukan registrasi kode billing terlebih dahulu melewati 

customer service atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID billing, layanan 

billing di KPP atau KP2KP, internet banking ataupun penyediaan jasa aplikasi 

(ASP). E-billing  dapat dibayarkan melewati beberapa metode yaitu teller bank 

(kantor pos), ATM mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking, mobile 

banking, agen branchless baking (kali ini dilayani melalui brilink). (Direktorat 

Jendral Pajak Kementrian Keuangan, 2016). 

Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan dan 
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peningkatan kinerja administrasi baik secara perseorangan, group ataupun institusi 

agar lebih murah, tepat dan cepat. Untuk menaikkan tingkat kepercayaan ataupun 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sampai menjadi 

hal yang paling utama dalam penerapan sistem administrasi modern merupakan 

tujuan dari reformasi administrasi perpajakan. Konsep modernisasi perpajakan 

adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. E-billing adalah salah satu bentuk dalam system 

administrasi modern yang digunakan supaya lebih efektif , murah dan cepat, guna 

menaikkan tingka kepatuhan (Suhadi and Husnurrosyidah 2017). E-billing 

diperkenalkan secara langsung atau tidak langsung guna meningkatkan kinerja 

instansi pemerintahan dalam pelayanan masyarakat. Layanan pajak dengan 

menggunakan e-billing adalah suatu cara untuk meningkat kan tinga pelayanan 

dalam membayar pajak. Instansi pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran 

pajak. E-bililng sangat memperoleh hasil yang efisien dalam pembayaran pajak. 

Pajak dapat dibayar kan dimana saja dan kapanpun. Tentunya  e-billing bisa 

menaikkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak yang berada di wilayah yang jauh. 

e-billing mempunyai positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bisa 

memperlihatkan kalau e-billing adalah  sistem pembayaran pajak yang nyaman 

dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Martini, Stephanus Yoseph 

Penawang 2019). 

2.1.6 E-SPT 

Menurut (Ningsih, Sari, and Heryenzus 2019) E-SPT adalah pelaporan spt 

ke KPP secara online ataupun menggunakan media elektronik. Dan menurut  
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Direktorat Jenderal Pajak (DJP) E-SPT ialah surat pelaporan bersama lampiran-

lampirannya dalam format digital dan diumumkan secara online melalui sistem 

elektornik yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak ketika melaporkan 

pajaknya seusaui peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas  

didapakan  kesimpulaan E-SPT merupakan suatu layanan perpajakan yang bisa 

dipakai oleh Wajib Pajak guna menguji dan melaporkan SPT dengan akurat dan 

cepat.. Menurut (Astuti, Sutanto, and Siddiq 2020) Sistem layanan E-SPT dapat 

mengatur  data perpajakan dengan sistematic. Ada 2 macam SPT yaitu, SPT Masa 

dan SPT Tahunan. Karena diterapkannya sistem E-SPT ini bisa membantu 

mengurangi tingkat kesulitan wajib pajak dalalm penyampaian SPT, pembuatan 

laporan pajak, perhitungan dan menghindari pemborosan kertas. Dengan 

diterapkannya sistem E-SPT diharapkan Wajib Pajak merasakan kenyamanan, 

keringanan dan manfaat yang di dapat dari penggunaan sistem E-SPT sehingga 

bisa menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

Membuat pelaporan SPT jika memakai sistem E-SPT diduga lebih tepat dan 

lancar dibandingkan dengan memakai SPT manual, agar Wajib Pajak dapat 

dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan E-SPT. 

Wajib Pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

menggunakan E-SPT, untuk memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh 

petugas pajak dengan cepat dan akurat saat pelaporan pajak melalui sistem 

komputerisasi. Dengan E-SPT jika menggunakan sistem komputer untuk 

menghasilkan laporan SPT nya juga bisa meminimalisir total sumber daya 

manusia (SDM) yang terlibat dalam penghitungan dan melakukan pekerjaan 
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penghitungan dengan cepat dan akurat. Keunggulan lain dari E-SPT jika 

menggunakan sistem komputer adalah wajib pajak dapat mengatur data 

perpajakannya sendiri dengan baik secara sistematis.  (Martini, Stephanus Yoseph 

Penawang 2019). 

Sesuai dengan Dirjen Pajak (DJP) sebagaimana yang disebutkan oleh 

www.pajak.go.id E-SPT mempunyai keunggulan yang mirip dengan E-filing. 

Dengan e-spt sebagai salah satu dari modernisasi perpajakan, E-SPT merupakan 

suatu program aplikasi yang bermanfat guna memudahkan Wajib Pajak ketika 

melaporkan perpajakannya. Berikut ini beberapa manfaatnya: 

1. PelaporanSPT bisa dilakukan dengan tepat dan aman sebab lampirannya berupa 

CD / disket 

2. Informasi pajak diatur dengan baik 

3. Organisasi yang benar dan sistematis dari data pajak perusahaan. 

4. Perhitungan digunakan dengan tepat dan cepat karena menggunakan komputer. 

5. keringanan pengerjaan laporan pajak. 

6. Data yang disediakan wajib pajak selalu tuntas, sebab penginputan formulir 

memakai sistem elektornik. 

7. Mencegah pemakaian kertas secara sia-sia. 

8. Pengurangan para pekerja pencatatan SPT yang menghabiskan banyak energi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut 10 penelitian terdahulu dari penelitian ini, yang akan dijelaskan 

disini hanya 2 dan sisanya akan dijelaskan dilampiran, sebagai berikut :   
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul 
Metode penelitian & Hasil 

Penelitian 

1. 

(Ersania and 

Merkusiwati 

2018) 

Pengaruh Penerapan 

E-System Perpajakan 

Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Salah satu metode yang 

digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin. 

Metode analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear 

berganda. Jenis penelitian ini 

merupakan data primer yang 

diperoleh dari jawaban wajib 

pajak orang pribadi yang terdaftar 

di KPP Pratama Denpasar Timur, 

yaitu jawaban terhadap 

serangkaian pertanyaan kuesioner 

yang diajukan dari peneliti 

mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan pajak. 

Sampel ditentukan menggunakan 

nonprobability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan e-Registration, 

e-billing, dan e-Filling 

berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak orang 

pribadi pada KPP Pratama 

Denpasar Timur. 

2. 
(Arifin and Syafii 

2019) 

Penerapan E-Filling, 

E-billing Dan 

Pemeriksaan Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di KPP 

Pratama Medan 

Polonia 

Penelitian ini menggunakan 

metode analisa kuantitatif yang 

menjelaskan tentang keadaan dari 

variabel yang diteliti dengan 

menggunakan data statistik. 

Semua indikator dari penelitian 

ini terlebih dahulu harus melewati 

uji validitas dan realibilats data 

yang kemudian dilakukan uji 

asumsi klasik serta pengujian 

akhirnya dilakukan uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

tidak siginifikan dari varibael 

bebas berupa penerapan E-

Filing, penerapan e-billing dan 

pemeriksaan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Medan 
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Polonia.  

  
 

2.3 Kerangka Penelitian 

Kerangka ini mengambarkan hubungan secara parsial ataupun secara 

simultan antara variabel tidak terikat dengan variabel terikat. Berikut  kerangka 

pemikiran pada penelitian ini diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

2.4 Hipotesis 

Pada ilustrasi kerangka pemikiran di gambar 2.1 , hipotesis pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. H1 : Faktor Layanan Pajak E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

2. H2 : Faktor Layanan Pajak E-billing beperngaruh terhadap kepatuhan 

E-filing (X1) 

E-billing (X2) 

E-SPT (X3) 

 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

 (Y) 

H1 

H2 

H3 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

H
4
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wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

3. H3 : Faktor Layanan Pajak E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. 

4. H4 : Faktor Layanan Pajak E-filing, E-billing, E-SPT berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam 

Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN   

 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian 

kuantitatif. Metode pemelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian yang data nya 

dapat diukur atau dihitung secara langsung dalam bentuk informasi atau 

penjelaskan dalam angka angka. Dalam bentuk jenis penelitian explanatory 

research. Menurut (Siregar 2015) Explanatory Research merupakan suatu 

penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel dalam jaringan hipotesis. Penelitian explanatory merupakan suatu 

generalisasi suatu sampel terhadap populasinya koneksi, ketidak samaan, maupun 

pengaruh satu variabel dengan variabel lain nya. 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

(Widhi and Puspitaningtyas 2018) Definisi operasional didasarkan pada 

karakteristik yang dapat diamati dari konsep variabel dari alat ukur yang sedang 

didefinisikan atau diubah. Definisi operasi berfokus pada kata "yang dapat 

diamati". Ketika seorang peneliti mengamati peristiwa atau objek. Kemudian 

peneliti lain bisa membuat hal yang sama. Dengan kata lain, peneliti dapat 

mengidentifikasi apa yang didefinisikan oleh peneliti pertama. 

Variabel harus ditentukan secara operasional. Tujuannya untuk 

memudahkan dalam penentuan hubungan antara suatu variabel dengan 

pengukurannya. Tanpa definisi operasional variabel, sulit bagi peneliti untuk 

menetapkan ukuran hubungan antar variabel konseptual. Keuntungan dari definisi 
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operasi variabel adalah: 

1. Menjelaskan apa kriteria yang dapat diamati dan apa indikator untuk 

variabel-variabel ini. 

2. Menunjukkan bahwa konsep atau objek dapat memiliki beberapa definisi 

operasional. 

3. Mengetahui bahwa definisi operasional itu unik dalam situasi di mana 

definisi tersebut perlu digunakan. 

Di dalam penelitian yang dibuat ini menggunakan Variabel Independen dan 

Variabel Dependen. Pengukuran operasional variabel pada penelitian ini  

memakai teknik skala Likert. Skala ini biasanya dipakai guna  menilai pendapat, 

sikap dan presepsi manusia atau kelompok orang mengenai kenyataan yang terjadi 

dimasyarakat. Pada penelitian, fenomena sosial sudah  ditetapkan secara khusus 

dari penelit sendiri, yang kemudia dikatakan dengan variabel penelitian. 

Ketika memakai skala likert, lalu variabel yang harus diukur dan dijelaskan 

sebagai indikator variabel. Selanjutnya indikator itu  dibuat menjadi  tolak ukur 

guna mengatur instrumen yang bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. 

Indikator yang digunakan dalam konsep ini diadopsi dari indikator yang 

dikembangkan oleh (Martini, Stephanus Yoseph Penawang 2019). Indikator ini 

digunakan diukur dengan menggunakan skala likert dari angka 1-5. Variabel 

Independen pada penelitian ini antara lain. 
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Tabel 3. 1 Operasional Variabel 
Variabel Indikator Skala 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi (Y) 

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 

2. Kewajiban mengisi SPT perpajakannya 

3. Mengisi SPT sesuai dengan undang-

undang yang berlaku 

4. Kepatuhan melaporkan SPT 

Likert 

E-filing (X1) 

1. Dapat melaporkan SPT kapan pun 

2. Kemudahan pengisian SPT 

3. Kecepatan pelaporan SPT 

4. Mudah dipelajari bagi pemula 

5. Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan 

Likert 

E-billing (X2) 

1. Mempermudah melakukan pembayaran 

pajak 

2. Dapat melakukan pembayaran pajak 

kapan saja 

3. Meningkatkan keamanan 

4. Mudah dipelajari bagi pemula 

5. Mempermudah kewajiban perpajakan 

Likert 

E-SPT (X3) 

1. Kemudahan 

2. Lebih akurat 

3. Pelaporan 

4. Data pelaporan perpajakan selalu 

lengkap 

Likert 

 

Berikut gambaran skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban 

nya akan diberi skor sebagai berikut :  

Keterangan : 

1  : Sangat Tidak Setuju (STS) 

2  : Tidak Setuju (TS) 

3  : Netral (N) 

4  : Setuju (S) 

5  : Sangat Setuju (SS) 

3.2.1  Variabel Indepeden 

(Widhi and Puspitaningtyas 2018) Jika terdapat dua variabel yang satu sama 

lain mempunyai hubungan,  sementara wujud hubungannya itu ialah pertukaran 
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satu variabel yang  mempunyai pengaruh atau dapat menyebabkan perubahan 

pada variabel lainnya, maka variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebabnya adalah  variabel bebas. Variabel seperti ini biasa dikatakan variabel 

stimulus/prdiktor/antecedent. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 

E-filing (X1), E-billing (X2), dan E-SPT (3). 

3.2.2  Variabel Dependen 

(Widhi and Puspitaningtyas 2018) Jika terdapat dua variabel yang saling 

terkait, sedangkan bentuk hubungannya yaitu perubahan dalam satu variabel 

mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya, maka variabel 

yang ditimbulkan adalah variabel terikat. Variabel seperti ini  dikatakan  variabel 

output/kriteria/konsekuen.Variabel Dependen pada penelitian ini ialah Wajib 

Pajak Orang Pribadi (Y) 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Pengertian Populasi menurut (Sugiyono 2012) yaitu suatu area generalisasi 

yang tersusun dari subjek maupun objek yang memiliki sifat dan ciri khas tertentu 

yang ditentukan menurut peneliti itu sendiri dan untuk diamati dan dengan 

demikian dapat dapat diambil keputusannya sendiri. 

Dengan demikian populasi tidak semata-mata hanya manusia, tetapi bisa 

objek atau benda dan lain- lainnya. Populasi tidak hanya total yang beraada pada 

objek/subjek yang diteliti, tetapi mencakup semua ciri/sifat yang dipunyai subjek 

maupun objek tersebut. Populasi yang terdapat penelitian ini yaitu di KPP 

Pratama Batam Selatan tahun 2019. Jumlah yang terdapat dalam  penelitian ini 
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adalah 319.154 wajib pajak orang pribadi. 

3.3.2 Sampel 

Pengertian sampel (Sugiyono 2012)  merupakan sebagian dari total yang 

ada didalam populasi. Jika populasinya besar dan tak menyanggupkan bagi 

peneliti untuk memasukkan keseluruhan populasi karena minimnya waktu, tenaga, 

biaya  dll, kemudian peneliti bisa memakai sampel dari populasi tersebut. Dari 

yang peneliti pelajari dari populasi kemudian dapat diterapkan pada sampel. 

Kemudian, sampel yang diperoleh melalui populasi perlu mewakili 

(representatif).  

Dalam penelitian sampel didapatkan melalui perhitungan rumus slovin 

dengan kesalahan 10% 

      

  n = 
 

        Rumus 3. 1 Rumus Slovin 

Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

E = Presentase Kesalahan Yang Ditetapkan 

Dengan menggunakkan rumus slovin diatas dengan kesalahan tingkat 

sebesar 10% berikut perhitungan jumlah sampel yang  didapat sebagai berikut : 

n =  
       

                 
 

n =  
       

       
 

n = 99,9 ( 100 Responden ) 
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Dari perhitungan diatas, Sampel yang dipakai pada penelitian ini ialah 99,9 

orang dan dibulatkan menjadi 100 orang. Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini 

ialah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama 

Batam Sealatan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut (Sofian 2017) sumber data berdasarkan memperolehnya dibagi 

menjadi 2 yaitu :  

1 Data primer ialah sebagai data informasi yang sumbernya secara 

langsung atau responden yang didapat melalui pernyataan tertulis dari 

kuisioner dan lisan dari metode wawancara. 

2 sedangkan data sekunder sebagai bahan yang bukan dari sumber secara 

langsung yakni dengan menggunakan studi kepustakaan. 

Didalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah jenis data primer 

sebab penulis langsung membuat keseluruhan data melewati angket/kusioner atas 

orang yang bersangkutan dengan menggunakan google form. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

(Sugiyono 2013) Teknik pengumpulan data adalah tahap yang sangat 

penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahu teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang berlaku. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini 

adalah metode kuesnioner. Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data dibuat 

dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden 
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untuk dijawab. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang efektif jika peneliti 

mengetahui dengan tepat variabel apa yang akan diukur dan apa yang dinantikan 

dari responden. Disamping  itu, kuisioner pun pas jika jumlah responden lumayan 

banyak dan menyebar di area yang menyeluruh. Kuesioner bisa berbentuk 

pertanyaan terbuka atau tertutup, dan bisa dikirim ke responden secara langsung, 

melalui pos, atau online (Sugiyono 2012). 

Pada penelitian ini, kuisioner akan langsung dibagikan kepada para 

responden melalui google  form, kepada orang yang terdaftar pada KPP Pratama 

Batam Selatan. Kuesioner disebarkan melalui wujud daftar pertanyaan maupun 

pernyataan tertulis kepada para responden tentang faktor pengaruh layanan pajak 

e-filing, faktor pengaruh layanan pajak e-billing dan faktor pengaruh layanan 

pajak E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3.6 Teknik Analasis Data 

(Widhi and Puspitaningtyas 2018) Analisis data adalah peranan terpenting 

dalam suatu penelitian. Kemudian data yang terkumpul dijadikan satu, 

diklasifikasikan, diolah, dan disusun sehingga data penelitian memiliki makna 

atau memiliki arti guna menyelesaikan permasalahan penelitian yang sudah 

dirumuskan dan berguna sebagai pengujian hipotesis. Istilah manipulasi data tidak 

berarti memalsukan data, tetapi mengubah data mentah dari bentuk awalnya 

menjadi bentuk yang dapat dengan mudah menunjukkan hubungan antar 

fenomena (variabel). Kegiatan dalam analisis data meliputi: 

1. Klasifikasi data menurut variabel semua responden. 

2. Tabulasi data berdasarkan variabel dari semua narasumber. 
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3. Menampilkan data untuk setiap variabel yang akan diteliti. 

4. Kalkulasi  guna menjawab rumusan masalah, dan 

5. Lakukan perhitungan guna memverifikasi hipotesis yang akan diteliti.. 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang dipakai guna mempelajari data 

serta menggambarkan  maupun menguraikan data yang dikumpulkan apa adanya 

dengan tidak bermaksud untuk menjadikan kesimpulan umum atau generalisasi 

(Sugiyono 2013). Menurut (Wibowo 2016) mengemukakan statistik deskriptif 

ialah pengetahuan statistik yang menerangkan mengenai cara data akan dijadikan 

satu dan kemudian dirangkum pada unit analisis yang utama yang meliputi: 

range, minimum, maximum,  mean, sum, serta std devaition.  

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1  Uji Validitas 

(Widhi and Puspitaningtyas 2018) Uji validitas adalah Pengujian yang 

dibuat guna mengetahui kecermatan, keabsahan, kecepatan pada suatu komponen 

soal untuk mengukur variabel yang diteliti. Suatu unsur pertanyaan dikatakan 

valid, jika mampu mengerjakan pengukuran yang cocok dengan kebutuhan yang 

akan diukur. Uji validitas bisa digunakan dengan memakai korelasi product 

moment yang menghubungkan nilai tiap item dengan total nilai. Total nilai itu 

sendiri ialah hasil yang didapat dari poin total item untuk alat tersebut.  

 

 

3.6.2.2 Uji Reabilitas 
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Menurut (Siregar 2015) Uji reabilitas atau yang sering disebut dengan 

keandalan, uji reabilitas ini digunakan guna mengenal sejauh mana tingkat 

perolehan pengukuran tetap konsisten,  pengukuran bisa dikatakan konsisten bila 

pengukuran dikerjakan lebih dari dua kali  yang diukur secara eksternal maupun 

internal.  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi yang dipakai guna menyerahkan  pre-test atau pengujian 

awal dari kumpulan atau alat yang dipakai untuk pengumpulan data, model data, 

dan jenis data yang harus diolah. Sehingga syarat untuk mendapatkan data yang 

tidak biasa menjadi terpenuhi atau, sehingga prinsip best linier unbiased 

estimator atau BLUE terpenuhi (Santoso 2010). Pada penelitian kali ini peneliti 

akan memakai beberapa uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, 

multikolinearitas dan heteroskedastisitas, . 

3.6.3.1 Normalitas 

Pengujian ini dibuat untuk mendapatkan nilai residual (perbedaan yang 

ditemukan) yang diteliti ini berdistribusi normal atau tidak normal. Nilai yang 

terdistribusi normal biasanya berbentuk kurva, saat menggambar akan menjadi 

kurva membentuk suatu lonceng, bell-shaped curve. Selain itu, uji nilai normalitas 

juga dapat diuji dengan melihat diagram Normal P-P plot regression 

standardized, dilihat dengan adanya titik-titik di area garis, dengan cara yang 

sama jika melihat titik-titik yang menyebar, hal ini memperlihatkan bahwa nilai 

itu sudah berdistribusi normal dan juga menggunakan nilai kolmogorov smirnov 

(Wibowo 2016). 
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3.6.3.2 Multikolonieritas 

Untuk menguji apakah model regresi menemukan hubungan antara variabel 

independen menggunakan uji multikonlieritas dengan kriteria uji yang ditetapkan 

di bawah ini: 

1. Jika model regresi mempunyai nilai VIF kurang dari angka 10 dan 

mempunyai nilai tolerancei lebih besar dari angka 1, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. sebaliknya Jika model regresi mempunyai nila VIF yang lagi besar dari 

angka 10 dan memiliki nilai tolerance lagi kecil dari angka, maka terjadi 

uji multikolinieritas. 

3.6.3.3 Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas digunakan untuk menguji kondisi dimana pada model 

regresi mendapat ketidak samaan versi pada residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadinya 

Heteroskedisitas. Syarat dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas ialah jika 

nilai signifikansi keseleruhan variabel bebas/independen lebih besar dari 0,05. 

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda  

Regresi linear berganda merupakan model regresi linear dengan 

memerlukan lebih dari satu variabel bebas atau predicto. Dalam bahasa inggris  

disebut dengan multiple linear regression. 

Dikatakan regresi linier berganda apabila jumlah variabel bebas lebih dari 

satu, sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya terdapat satu saja, maka disebut 

dengan regresi linear sederhana. Model regresi linear berganda : 
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Y= a +       +      +      + e  Rumus 3. 2 Uji Regresi Linier berganda 

   

 Dengan Keterangan :  

 Y   : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (dependen) 

 X(1,2,3,…) : E-filing, E-billing, E-SPT (independen) 

 a  : nilai konstanta  

 b (1,2,3,…) : nilai koefisien regresi 

 e  : error (tingkat kesalahan)  

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji T 

Uji-T  (t-test) yakni uji yang sering dijumpai dalam persoala-persoalan  

statistik yang tergolong pada golongan statistik parametrik yang dipakai jika 

suatu informasi atas nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui. Dimana uji-t 

hanya menguji variabel bebas (Siregar 2015). 

Penguji melakukan penelitian ini dengan menggunakan tingkat signifikan 

0,10 (ɑ= 10%) dengan memakai penilaian pengambilan keputusan Uji T sebagai 

berikut : 

A. Jika t hitung lebih besar dibanding t tabel dengan nilai signifikan   

kurang dari 10% maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya dapat 

disimpulkan bahwa variabel indpenden berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

B. Jika t hitung lebih kecil dibanding t tabel dengan nilai signifikan 

lebih besar dari 10%  maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 
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dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3.6.5.2  Uji F 

Uji F atau dapat dikatakan ANOVA yang tujuannya yaitu menguji rata-rata 

lebih dari dua sampel berbeda secara signifikan atau tidak dan menguji dua buah 

sampel mempunyai variansi populasi yang sama atau tidak (Santoso 2010). 

Beberapa hipotesis pada penelitian adalah : 

Ho = E-filing, E-billing dan E-SPT secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Ha = E-filing, E-billing dan E-SPT secara simultan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Penguji melakukan penelitian  ini dengan menggunakan tingkat signifikan 

0,05 (ɑ= 5%). Dengan kriteriea pengambilan keputusan Uji F sebagai berikut : 

A. Jika F hitung lebih besar dibanding F tabel dengan nilai signifikan 

kurang dari 0,05 artinya Ho ditolak dan Ha diterima 

B. Jika F Hitung lebih kecil dibanding F tabel dengan nilai signifikan 

lebih besar 0,05 artinya Ho diterima Ha ditolak 

3.6.5.3 Uji Determinasi 

(Sofian 2017) Analisis determinasi (R2) dipakai guna mendapatkan 

tingkat keakuratan yang sangat bagus dalam analisis regresi, yang dilihatkan 

dengan ukuran koefisien determinasi (R2) kurang  lebih 0 hingga 1. Koefisien 

koefisien determinasi 0 artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

sama sekali terhadap variabel dependen. Jika mendekati 1 maka variabel 
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independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini E-filing (X1), E-billing(X2) dan E-SPT(X3), Variabel dependen 

pada penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

3.7.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan, yang beralamat Di 

Adhya Building Tower Blok A1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, 

Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia Kode pos 29444. 

3.7.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan proses dan waktu dalam memperoleh data dan 

informasi sehingga dapat diteliti dan diperoleh penelitian ini. Proses penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari September 2020 sampai Januari 2021. 
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Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

2020 2021 

Sept Okt Nov Des Jan Feb 

1. Pengajuan dan 

penginputan judul 

                        

2. Penyelesaian 

Proposal Penelitian 

dan Revisi 

                        

3. Penyusunan 

Kuesioner dan 

Sebar Kuesioner 

                        

4. Pengumpulan dan 

pengolahan data  

                        

5. Proses 

Penyelesaian 

Skripsi 

                        

6. Penyerahan Skripsi                         

7. Upload Jurnal 

Penelitian 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


