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INTISARI 

Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan berbagai macam cara untuk 

mengoptimalkan penerimaan Negara Indonesia, salah satunya melalui sektor 

pajak. Salah satu cara yang ditempuh agar dapat menaikkan pendapatan Negara 

Indonesia melalui sektor pajak adalah dengan melaksanakan reformasi 

perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) mengemukakan bahwa tanpa adanya reformasi perpajakan maka 

perpasalahan perpajakan yang ada di negara Indonesia tidak dapat terselesaikan. 

Reformasi utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengubah sistem 

pemungutan pajak yang sebelumnya adalah official assessment system menjadi 

self assessment system dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan 

kesadaran bagi wajib pajak dalam menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri 

kewajiban perpajakannya. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan upaya untuk melakukan 

inovasi dibidang pembaharuan sistem perpajakan sebagai bentuk perkembangan 

sistem perpajakan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

perpajakan maka penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat. 

Pembaharuan yang dilakukan salah satunya adalah dengan cara menerapkan 

teknologi informasi terkini dalam hal pelayanan perpajakan. Cara meningkatkan 

pelayanan perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

diharapkan dapat meningkatkan minat para Wajib Pajak dalam menyampaikan 

surat pemberitahuannya. 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Fauzi (2015) 

memperoleh hasil bahwa fasilitas drop box berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan wajib pajak. Sebaliknya menurut hasil penelitian Stys AF & 

Darmawan (2015) menyatakan bahwa drop box tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel selanjutnya yaitu e-SPT 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga dan Lavanda (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara fasilitas e-SPT terhadap 

kepuasan wajib pajak. Namun sebaliknya menurut hasil penelitian Mokolinug dan 

Budiarso (2015) bahwa penerapan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Variabel lain yaitu e-Filing, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa penerapan 

e-Filing menunjukkan hasil yang dignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sebaliknya hasil penelitian menurut Suherman, et al., (2015) menyatakan bahwa 

penerapan e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

penyampaian surat pemberitahuan (SPT). 

Berdasarkan fenomena kepuasan wajib pajak yang ada di Kota Semarang, 

wajib pajak yang masih kurang mengethaui adanya sistem pembayaran tanpa 

perlu datang ke kantor pelayanan pajak serta research gap yang dikemukakakn 

diatas ditermukan masalah “masih adanya perbedaan hasil temuan penelitian 

mengenai pengaruh fasilitas drop box, e-SPT dan e-Filing dalam penyampaian 

surat pemberitahuan (SPT) terhadap kepuasan wajib pajak”.  

Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang  

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat. Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan 

menggunakan 2 karakteristik : pertama wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

KPP Semarang Barat dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan 

fasilitas Drop Box, e-SPT, dan e-Filing. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 

100 responden. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan analisis statistik 

deskriptif dan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 23. 

Berdasarkan hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa hipotesis pertama 

adalah fasilitas drop box yang diterima, kedua adalah fasilitas e-SPT yang 

diterima dan ketiga adalah fasilitas e-Filing yang diterima. Kesimpulan dari hasil 

hipotesis memperoleh kesimpulan bahwa adanya fasilitas drop box, e-SPT, dan e-

Filing dalam penyampaian surat pemberitahuan yang terbukti berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Semarang Barat. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain. 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatAllah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah melainkan oraang-orang yang kufurn (terhadap 

karunia Allah).” 

(Q.S Yusuf: 87) 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini akan saya persembahkan untuk : 

- Bapak dan Ibu yang tersayang 

- Mas dan Mbak yang tersayang 

- Satu orang terdekat tersayang 

- Sahabat-sahabatku yang tersayang 
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penelitian Skripsi dengan judul “ Pengaruh Fasilitas Drop Box, e-SPT Dan e-

Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepuasan 

Wajib Pajak” ini dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
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seluruh bagi seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang 
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Peneliti menyadari dalam penyusunan usulan penelitian Skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 
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menyelesaikan Skripsi ini. 
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