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SARI 

 

Amrullah, Saftian.  2011. Hubungan antara kualitas pelayanan pajak dengan 

kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus. 

Sarjana PPKn jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto,SH,.M.Si, 

Pembimbing II Puji Lestari, S.Pd M.Si. 

 

Kata kunci: Kualitas pelayanan, Kepuasan masyarakat 
Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional, 

pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dan tanpa pajak sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.  Kendati pajak merupakan 

hal yang terpenting dalam perekonomian, namun tidak sedikit masyarakat 

kesulitan dalam menetapkan pajak. Pemerintah pada prinsipnya ingin memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena kesadaran membayar pajak sangat 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Sebaliknya masyarakat juga 

ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.Berdasarkan 

kenyataan tersebut peneliti tertarik melakukan kajian tentang: hubungan antara 

kualitas pelayanan pajak dengan kepuasan masyarakat di kantor pelayanan pajak 

pratama (KPPP) Kudus. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan 

pajak di kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus, adakah hubungan antara 

pelayanan pajak dengan kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Kudus Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara kualitas pelayanan pajak dengan kepuasan masyarakat di kantor 

pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang berjumlah 15850 orang. 

Tehnik pengambilan sampel dengan random sampling(sampel acak). Ukuran 

sampel ditentukan dengan rumus Slovin dari populasi 15850 diperoleh jumlah 

100, yaitu 20 untuk ijucoba angket dan 80 untuk hasil penelitian. Variable dalam 

penelitian ini ada dua yaitu kualitas pelayanan sebagai variable terikat dan 

kepuasan masyarakat sebagai variable bebas. teknik pengumpulan data berupa 

angket atau kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 

product moment untuk mengetahui korelasi antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) kudus mempunyai 6 layanan unggulan yaitu (1) 

Pendaftaran NPWP, (2) Pengukuhan Usaha Kena Pajak (PKP), (3)  Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (4) Penerbitan Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak, (5) Permohonan Keberatan Penetapan Pajak, (6) Pengurangan 

PBB terutang, sedangkan pelayanan pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

pajak termasuk dalam kategori sangat baik 25.00%kategori baik dengan 

persentase 63.75%,kategori cukup baik 11.25%,kategori tidak baik 0.00%, dan 

kepuasan masyararakat termasuk dalam kategori sangat puas 20.00%,kategori 

viii 



9 
 

 
 

puas dengan persentase 72.50%, kategori cukup puas 7.50%,kategori tidak puas 

0.00%. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kualitas 

pelayanan pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) 

Kudus dengan kepuasan masyarakat. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang 

diberikan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang penulis sampaikan 

berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Kudus, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dengan 6 layanan 

unggulan tersebut sebaiknya tetap dijaga dan ditambah layanan unggulan lainnya, 

agar Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus memiliki banyak 

layanan unggulan, Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, kualitas yang 

dimiliki Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPPP) Kudus harus ditingkatkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi 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 kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan 

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan perta serta wajib pajak untuk 

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak serta 

kewajiban masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai 

perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka 

kegotongroyongan nasional sebagai peran  serta aktif masyarakat dalam 

membiayai pembangunan. 

Pajak itu sendiri merupakan iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo, 1993:2) 
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Sebagai negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah 

menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang 

ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai 

tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh 

masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat 

dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 

Pajak sangat penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab tanpa 

pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. 

Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan 

berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-

jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dan lainnya 

dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.  
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Dewasa ini pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami 

dengan baik, itu terjadi karena pajak sudah menjadi bagian penting dalam 

perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan 

pajak, kendati pajak merupakan hal yang terpenting dalam perekonomian, 

namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu 

disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik 

sehingga kurang memahami tentang pajak. Bagi masyarakat pada umumnya 

pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan 

serta membayar kewajiban pajaknya. 

Pemerintah secara hakiki ingin memeberikan pelayanan publik 

terbaiknya kepada masyarakat. Masyrakat secara ideal ingin mendapatkan 

pelayanan yang terbaik dari pemerintahan. Kedua kelompok masyrakat ini 

saling berhubungan dalam berbagai jasa layanan publik. 

Dengan menanggapi hal di atas, dalam rangka peningkatan 

penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan harus 

melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak atau 

masyarakat untuk  memudahkan bagi wajib pajak dalam mengurus dan  

membayar pajak.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik ingin 

mengadakan penelitian dengan judul “HUBUNGAN ANTARA KUALITAS 

PELAYANAN PAJAK DENGAN KEPUASAN MASYARAKAT DI 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPPP) KUDUS” 
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A. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, 

maka dalam penelitian ini permasalahan yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPPP) Kudus? 

2. Adakah hubungan antara pelayanan pajak dengan kepuasan masyarakat di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus? 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang 

ingin diperoleh adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama(KPPP)Kudus. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan mekanisme pelayanan yang 

diberikan dengan kepuasan masyarakat yang membayar pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN  

       Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

       Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan serta informasi 

tentang ada tidaknya hubungan mekanisme pelayanan yang diberikan 
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dengan kepuasan masyarakat yang membayar pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPPP) Kudus. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Kantor Pelayanan PajakPratama ( KPPP) Kudus  

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus kepada 

Masyarakat. 

b. Bagi masyarakat  

Untuk menambah wawasan kepada masyarakat untuk lebih 

peduli terhadap kesadaran membayar pajak. 

 

D. BATASAN ISTILAH 

       Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul, 

Peneliti menegaskan peristilahan yang terdapat dalam judul skripsi meliputi: 

1. Tingkat Kepuasan  

       Untuk mengetahui tingkat kepuasan, ada beberapa faktor yang 

memepengaruhinya, anatara lain adalah : 

a. Kualitas pelayanan 

b. Kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran 

c. Ketepatan pelayanan kepada konsumen 

d. Transparansi informasi (Kirom,2010:12) 



6 
 

 
 

       Tingkat pelayanan yang membuat konsumen merasa puas adalah 

pelayanan yang berpihak kepada konsumen, maka konsumen akan merasa 

kepentingannya diperhatikan. 

Kepuasan Pelayanan  

Adalah hasil pendapat dan penilain masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

2. Masyarakat 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama.(Koentjoroningrat,2000:146). 

3. Pelayanan  

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat 

menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu 

terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan.  

Memperhatikan peran layanan yang semakin menonjol maka 

tidaklah heran apabila masalah layanan mendapat perhatian besar dan 

berulang-kali dibicarakan, baik oleh masyarakat maupun manajemen itu 

sendiri baik secara khusus maupun dalam kaitan dengan pokok 

usaha/kegiatan organisasi. 

Dalam penelitian ini peran pelayanan adalah bertindak selaku 

katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. 
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Karena pelayanan berlaku sebagai katalisator itulah maka peran layanan 

menjadi penting dalam suatu sistem kerja/kegiatan organisasi. 

a. Pelayanan Publik 

Adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyekenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.(Ratminto, 2010:18) 

b. Penyelenggara Pelayanan Publik 

Adalah instansi pemerintahan(Ratminto, 2010:18) 

c. Pemberi Pelayanan Publik 

Adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan 

fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.(Ratminto, 2010: 18) 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

       Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas dari 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, abstrak,  halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

prakata, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran. 
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2. Bagian Isi  

Pada bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari: 

Bab I   : Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, 

penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  : Landasan Teori 

Bagian ini berisi tentang landasan teoritis dan konsep-

konsep untuk mendukung pemecahan masalah dalam 

penelitian ini.meliputi tinjauan tentang kualitas pelayanan, 

kosep kepuasan masryarakat,kesdaran masyrakat 

membayar pajak. 

Bab III  : Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, metode penelitian, dan teknik analisis data. 

Bab IV  : Hasil Penelitian Dan Pambahasan 

Bagian ini akan dibahas tentang hasil penelitian,dan 

pembahasan hasil penelitian.yaitu mengenai hunbungan 

kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan masyrakat 

yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Kudus. 
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BAB V  : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran 

saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil 

penelitian  

3. Bagian Akhir Skripsi  

       Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan pembayaran (iuran) kepada negara yang dapat 

dipaksakan berdasarkan undang-undang dan hukum serta merupakan 

hutang bagi yang harus membayarnya tanpa memperoleh kontra prestasi 

secara individuil, melainkan secara umum yaitu bersifat pelayanan, 

penyediaan sarana jalan, jembatan, perlindungan, penjagaan keamanan dan 

yang lain pada masyarakatnya (Drs.Budiman, A.M,1996: 8) 

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.(undang-undang no. 28 tahun 2007). 

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat 

kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. 

Landasan yuridis untuk menjelaskan hal tersebut mengacu pada Pasal 23 

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus 

berdasarkan undang-undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya 

pajak namun tidak berdasarkan undang- undang, maka pungutan tersebut 

bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (Ilyas, Wirawan B & 

Burton, Richard, 2008: 5). 

10 
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a. Jenis Pajak 

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat di bedakan menjadi pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang di kelola 

oleh pemerintah pusat  yang dalam hal ini sebagian di kelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan pajak 

daerah adalah pajak-pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah baik 

di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. 

Pajak-pajak pusat yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

meliputi : 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu 

tahun pajak. 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena 

pajak  atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang pribadi, 

perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena 

pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. 

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) 

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak 

tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang 

dimaksud dengan barang kena pajak tergolong mewah adalah : 
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1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 

2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyrakat tertentu; atau 

3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyrakat 

berpenghasilan tinggi; atau 

4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral 

masyrakat, serta mengganguu kesehatan masyarakat. 

4) Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 

seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, 

surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal 

diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau 

pemanfaatn tanah dan atau bangunan. 

6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan.(Direktorat Jendral Pajak,2008:4-6). 

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik propinsi 

maupun kabupaten/kota antara lain; 

1) Pajak Propinsi 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 
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c. Pajak bahan bakar kendaraan  

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatn air bawah tanah dan air 

permukaan 

2) Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerngan Jalan 

f. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C 

g. Pajak Parkir(Direktorat Jendral Pajak,2008:7). 

b. Ciri- ciri pajak 

1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/ badan ke pemerintah. 

2) Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang- undang serta 

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 

3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh 

pemerintah. 

4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai investasi publik.  
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6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 

dari pemerintah.  

7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung ( Suandy, 

Erly, 2000: 8 ) 

2. Peran Pajak dalam Pembangunan 

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai 

dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu 

diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai 

bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila 

setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti 

dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari- hari. Sehingga 

apabila masyarakat sudah dapat memahami, mengerti dan mempunyai 

kesadaran membayar pajak maka akan tersedia sarana atau fasilitas umum 

yang dapat digunakan bersama atau kita membayar pajak karena kita 

sudah terlebih dahulu menikmati sarana dan fasilitas umum tersebut (Ilyas, 

wirawan.B & Richard Burton, 2008: 10) 

B. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak 

1. Kesadaran  

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, 

yaitu merupakan titik temu atau equilibrum dari berbagai pertimbangan 

sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 
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keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Barangkali kata 

kesadaran ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan 

dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, 

ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak 

untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. 

Dengan pengertian diatas maka kesadaran adalah hasil dari 

suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu cukup lama dan 

dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Orang yang dalam 

keadaan emosional tidak mungkin memperoleh kesadaran. Adanya 

kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan 

kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. 

Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk 

tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam 

organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai 

atau petugas, diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuh 

keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Jadi dampak kesadaran pada diri 

seseorang sangat berpengaruh terhadap setiap tingkah laku dan 

perbuatan selanjutnya.  

Kesadaran berfungsi sebagai acuhan dasar yang akan melandasi 

pada perbuatan/tindakan berikutnya. Kesadaran biasanya berlaku pada 

waktu relatif lama tidak bergantung pada tempat. Tegasnya kesadaran 

tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.(Moenir,2008: 88-91) 
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2. Masyarakat 

Kelompok yang disebut kelompok sosial dalam ilmu sosiologi 

itu, dalam ilmu ketatanegaraan dinamakan masyarakat. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah sekelompok orang 

yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerja sama dalam 

pencapaian tujuan.(Moenir,2008: 2) 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan 

yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.  

(Koentjoroningrat,2000:146) 

Unsur- unsur masyarakat yaitu: 

a. Kategori sosial 

Kesatuan manusia yang terwujudkan karena adanya suatu ciri 

atau suatu kompleks ciri- ciri obyektif yang dapat dikenakan kepada 

manusia itu.  

b. Golongan sosial 

Merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri 

tertentu, bahkan sering kali ciri itu juga dikenakan kepada mereka 

oleh pihak luar kalangan mereka sendiri. Walaupun demikian, suatu 

kesatuan manusia yang kita sebut golongan sosial itu mempunyai ciri 

ikatan identitas sosial. 
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c. Komunitas 

Komunitas adalah sebagai suatu kesatuan hidup manusia, 

yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan  yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat , serta yang terikat oleh suatu rasa 

identitas komunitas.  

d. Kelompok 

Merupakan masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya, 

dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur 

interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan adanya rasa 

identitas yang mempersatukan semua anggota tadi.  

e. Perkumpulan 

Perkumpulan juga merupakan suatu kesatuan yang disebut 

masyarakat, sama dengan kelompok. 

3. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak  

Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, 

diantaranya adalah: 

a. Sebab kultural dan historis 

Berdasarkan kepahitan di masa penjajahan tersebut, 

khususnya dalam bidang perpajakan, rakyat pada umumnya 

mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah, dan 

oleh sebab itu rakyat benci terhadap pajak. Kebencian tersebus 
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dikarenakan pajak dirasakan sebagai beban yang memberatkan 

hidupnya 

b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat 

Penyuluhan dan informasi dari pemerintah kepada rakyat 

tentang perpajakan masih kurang. 

c. Adanya kebocoran pada penarikan pajak 

Kebocoran ini terjadi karena kurangnya kontrol dan 

pengawasan dari instansi terkait sehingga menimbulkan suatu 

pandangan negatif dari masyarakat. 

d. Suasana individual 

Suasana individual seperti malas, belum punya uang, dan 

tidak ada imbalan secara langsung dari pemerintah. 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan. 

Penyuluhan dan pemberian informasi tersebut dapat dilakukan 

secara formal maupun non formal. 

2. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

3. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih 

berbau kolonial.    
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C. Pelayanan dan Kepuasan Masyrakat 

1. Pengertian pelayanan 

Menurut Kotler pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Selanjutnya Sampara berpendapat,pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung anatara seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan 

pelayanan  sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Menurut 

Endang Wirjatmi Trilestari, pelayanan adalah usaha/kegiatan yang 

dilakukan untuk memberikan kepuasan. 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 

kegiatan yang bersifat jasa. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menjelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. 

Menurut Fred Luthans (Moenir, 2008:17-24) Pelayanan hakikatnya adalah 

Serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, 

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi 

seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.  

Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos 

(Ratminto, 2010:2)  sebagaimana  dikutip di bawah ini: 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 
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disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan (1990:27)  

Pelayanan peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan 

manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat 

kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan. Memperhatikan 

peran layanan yang semakin menonjol maka tidaklah heran apabila 

masalah layanan mendapat perhatian besar dan berulang kali dibicarakan, 

baik oleh masyarakat maupun manajemen itu sendiri baik secara khusus 

maupun dalam kaitan dengan pokok usaha/kegiatan organisasi. 

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public 

yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah 

diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti 

umum, orang banyak, ramai. Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 

63/Kep/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan maupun pelaksana ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, pelayanan publik 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.  

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2009 pasal 1 Ketentuan 

Umum bagian 1, menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar 

sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu 

barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum adalah segala bentuk 

pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, 
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dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik 

Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN Nomor 

63/2003). 

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Derah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuahan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengertian Pelayanan Umum 

Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah di Pusat, di Daera, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan 

MENPAN Nomor 63/2003) 

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan 

umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di 

Pusat, di Derah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuahan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat.  

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas 

pelayanan sebagai berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004): 

1) Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diaksesoleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

2) Akuntabilitas 

Dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 

4) Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 
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5) Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak.(Ratminto, 2010: 19-20) 

Di dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

sebagai berikut: 

1) Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

(a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

(b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

(c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3) Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 
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4) Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5) Keamanan  

Proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum.  

6) Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayaan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8) Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika.  

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10) Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
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serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, 

toilet, tempat ibadah dan lain-lain.(Ratminto, 2010: 21-23)  

Menurut Fred Luthans (Moenir, 2008:17-24) Pelayanan hakikatnya 

adalah Serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai 

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.  

3. Kualitas pelayanan 

Pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. 

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai 

dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Devinisi Konvensional 

dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu 

produk, seperti 

1) Kinerja (performance) 

2) Keandalan (keandalan) 

3) Mudah dalam penggunaan (ease of use) 

4) Estetika (esthetics), dan sebagainya.(Sinambela,2008: 6) 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah 

segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan(meeting the needs of customers). 

Kotler (1998), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

merupukan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan 

yang baik. 
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Indikator Pelayanan: 

1) Keandalan(Reliability),merupakan kemampuan yang dapat diandalkan 

dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, actual dan konsisten. 

2) Daya Tanggap(Responsiveness), keinginan pribadi para staf dan 

karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan 

memberikan jasa. 

3) Jaminan(Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para 

staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, 

resiko, atau keragu-raguan dan kekecewaan. 

4) Perhatian(Emphaty), yang mencakup perhatian individu atau pribadi 

dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami. 

5) Bukti langsung(Tangible), meliputi sarana fisik seperti bangunan dan 

perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi dan 

keterwujudan fisik lainnya. 

Thoha dalam Widodo (2001) menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik(birokrsi publik) 

harus mengubah posisi dan peran dalam meningkatkan layanan publik. 

Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, 

dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka 

menolong dan dialogis.(HM.Ismail.SH, 2010: 20) 
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Definisi Maxwell tentang enam dimensi kunci kualitas (1984), 

dikembangkan dalam hubungan pelayanan yang sehat, memberikan 

petunjuk awal yang baik, untuk menyertakan kemauan konsumen. 

Dikemukakan bahwa layanan harus: 

1) Sesuai dan relevan(Appropriate and Relevan), untuk memenuhi 

pilihan individu atau kelompok yang sesuai dengan harapan dan 

kesukaannya. 

2) Tersedia dan dapat dimiliki(Available and accessible), untuk semua 

orang atau untuk individu dan kelompok yang diberi prioritas lebih. 

3) Keadilan(Equitable), mempunyai persamaan dalam perlakuan bagi 

individu atau kelompok dalam masyrakat dalam kondisi yang sama. 

4) Dapat diterima (Acceptable), dalam hubungan kualitas layanan yang 

diberikan, cara pemberiannya. kriteria ini termasuk sejumlah kriteria 

yang lain. Yaitu dapat menyentuh sesuai yang diinginkan, 

menyenangkan, mudah digunakan, dapat dipercaya, tepat waktu, peka, 

dan manusiawi. 

5) Ekonomis dan efisien (Ekonomik and efficient), dari sudut 

penggunaan layanan, yaitu mereka membayar layanan melalui pjak 

oleh masyrakat. 

6) Efektif (Effective), member keuntungan bagi pengguna dan 

masyrakat.(HM.Ismail,SH, 2010: 21). 
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Standart operating procedure (SOP) tentang layanan unggulan: 

1. Pendaftaran NPWP. Pelayanan pendaftaran NPWP ini merupakan 

permohonan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jangka waktu 

penyelesaian: 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP 

diterima secara lengkap atau 1 (satu) hari kerja sejak informasi 

pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara 

lengkap. 

2. Pengukuhan Usaha Kena Pajak (PKP). Permohonan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jangka waktu penyelesaian: 

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. 

3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pelayanan ini merupakan Layanan 

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN. Jangka 

waktu penyelesaian: 

a. Untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (WP Patuh) 

sesuai Pasal 17C UU KUP: 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan 

diterima secara lengkap. Proses melalui penelitian. 

b. Untuk Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai Pasal 17D 

UU KUP: 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara 

lengkap. 
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c. Untuk Wajib Pajak selain yang memenuhi syarat Pasal 17C dan 

Pasal 17D UU KUP: jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 

6 (enam) bulan sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan 

dalam Rangka Pemeriksaan Kantor atau paling lama 8 (delapan) 

bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan. 

4. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Layanan ini 

meupakan pelayanan penyelesaian pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak  kepada wajib pajak. Jangka waktu penyelesaian: 3 

(tiga) minggu sejak. 

a. permohonan WP diterima. 

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) 

diterbitkan. 

c. Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, SK 

Pengurangan Sanksi Administrasi atau SKP Penghapusan Sanksi 

Administrasi, SKP Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK 

Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menyebabkan terjadinya 

kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan. 

d. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 

menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterima 

kantor DJP yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau 

Putusan Peninjauan Kembali. 
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5. Permohonan Keberatan Penetapan Pajak. pelayanan penyelesaian 

permohonan keberatan Wajib Pajak atas penetapan Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah. 

Jangka waktu penyelesaian: 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat 

permohonan diterima. 

6. Pengurangan PBB terutang. Pelayanan ini merupakan pelayanan 

penyelesaian atas permohonan dari Wajib Pajak yang mengajukan 

pengurangan PBB terutang yang diproses di KPPP Pratama. Jangka 

waktu penyelesaian. 

a. KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

permohonan pengurangan diterima. 

b. Kantor Wilayah DJP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak permohonan pengurangan diterima. 

c. Kantor Pusat DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan 

sejak permohonan diterima lengkap (Modul SOP Enam Layanan 

Unggulan KPPP Kudus). 
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4. Konsep Kepuasan Masyrakat 

Menurut Rangkuti kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai 

respon pelanggan terhadap ketidak sesuaian antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja actual yang dirasakan setelah pemakaian. 

Selanjutnya menurut Gerson, kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. 

Salah satu konsep dasar dalam memuaskan pelanggan, minimal 

mengacu pada: 

1) Keistimewaan yang terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung  maupun keistimewaan atraktif yang dapat 

memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian dapat 

memberikan kepuasan dalam menggunakan produk itu. 

2) Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan.  

Tingkat pelayanan yang membuat konsumen merasa puas adalah 

pelayanan yang berpihak kepada konsumen, maka konsumen akan merasa 

kepentingannya diperhatikan.(Kirom,2010:12). 

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh 

tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan 

dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan 

yang dibutuhkan dan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam kaitannya 

dengan tingkat kepuasan masyrakat ,keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 
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2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara berkala 

melakukan survei indeks kepuasan masyrakat.(Ratminto,2010: 28)  

 Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan 

secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat dapat 

digunakan sebagai gambaran tengtang kinerja pelayanan unit yang 

bersangkutan. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan, ada beberapa faktor yang 

memepengaruhinya, anatara lain adalah: 

1) Kualitas pelayanan 

2) Kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran 

3) Ketepatan pelayanan kepada konsumen 

4) Transparansi informasi 

Indikator Kepuasan  

1) Konfirmasi Harapan, yaitu kesesuaian atau ketidak sesuaian antara 

harapan konsumen dengan kinerja pelayanan yang diberikan. 

2) Minat untuk kembali, yaitu minat masyrakat untuk kembali 

menggunakan jasa pelayanan yang telah di berikan. 

3) Kesediaan untuk merekomendasikan, yaitu kesediaan seseorang untuk 

merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau keluarga. 

4) Kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah 

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyrakat. 
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5) Mudah membayar, yaitu masyrakat dalam melakukan proses 

pembayaran diberi kemudahan serta pelayanan yang baik. 

6) Ketepatan pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan 

sesuai dengan yang dibutuhkan masyrakat. 

7) Keterbukaan informasi, yaitu masyrakat selalu diberi informasi terbaru 

dari perusahan. 

8) Komunikasi, yaitu komunikasi antara petugas dengan masyarakat 

berjalan dengan baik, sehingga masyrakat terbantu apabila mengalami 

kesulitan-kesulitan. 

Untuk memenuhi keinginan masyarakat(pelanggan), Menteri 

Negara pendayagunaan Aparatur Negara(MENPAN) dalam keputusannya 

nomor : 81/1995 menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas 

hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut: 

1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, dan tidak berbelit-belit 

serta mudah dipahami dan dilaksanakan. 

2) Kejelasan dan kepastian, menyangkut: 

(a) Prosedur atau tata cara pelayanan umum 

(b) Persyratan pelayanan umum baik tekhnis maupun administrative 

(c) Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan umum. 

(d) Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya. 

(e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum. 
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(f) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan 

permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan 

pemprosesan pelayanan umum. 

(g) Pejabat yang menerima keluhan pelanggan(masyarakat).  

3) Keamanan, bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat 

memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan 

kepastian hukum. 

4) Keterbukaan, bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu 

penyelesaian dan rincian biaya/tariff dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan prosesm pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka 

agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyrakat, baik diminta 

maupun tidak diminta. 

5) Efisien 

(a) Persyratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasran pelayanan. 

(b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan 

pelayanan. 

6) Ekonomis,dalam arti bahwa pengenaan biaya pelayanan umum harus 

ditetapkan  secara wajar. 
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7) Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan 

umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata 

dan diperlakukan secara adil. 

8) Ketepatan waktu, pelaksanan pelayanan umum dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Kepuasan pelanggan(masyarakat) dapat dicapai apabila aparatur 

pemerintah yang terlibat langsung dalam pelayanan, dapat mengerti dan 

menghayati serta berkeinginan untuk melaksanakan pelayanan prima. Hal 

ini didasarkan pada umpan balik merupakan elemen penting untuk 

perbaikan terus-menerus dalam rangka mengembangkan manajemen 

kualitas. 

D. KERANGKA BERFIKIR 

Kepuasan adalah hasil pendapat dan penilain masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

public apakah sudah sesuai dengan apayang diharapkan. 

Salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat yang baik 

adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik, karena kualitas 

pelayanan snagat menentukan kepuasan masyarakat. 

Skema kerangka pemikiran : 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran 

Kualitas 

Pelayanan(X) 

Kepuasan 

Masyarakat (Y) 
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Keterangan: 

X = Kualitas Pelayanan 

Y = Kepuasan Masyarakat 

E. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat 

teoritis. Hipotesis merupakan asumsi sementara tentang suatu tingkah laku, 

gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

 ”Ada hubungan antara pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor 

dengan tingkat kepuasan masyarakat yang membayar pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama(KPPP) Kudus”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Penelitian 

Kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagain dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan Penelitian 

Kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model 

matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. 

Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, 

untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk 

menunjukkan hubungan antara variabel, dan ada pula yang bersifat 

mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan 

banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. 

 

B. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2006:130). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu.(Sugiyono,2007:61). Populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

37 
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Pratama (KPPP) Kudus. Popuasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

orang pribadi berjumlah 15850 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian individu yang dapat dianggap memiliki 

dan mencerminkan keadaan populasi atau sebagai wakil populasi yang 

diteliti. (Arikunto, 2006:131). Menurut sugiyono, sampel adalah bagian 

dari jumlah yang dimiliki populasi, bila populasinya besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada didalam populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.(sugiyono, 2007: 62) 

Untuk menetukan ukuran sampel dari populasi menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

            N 

n= 

          1+N e² 

 

Keterangan 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian 10%  

 

perhitungan jumlah sampel masyrakat adalah sebagai berikut 

            15850 

n= 

          1+15850 (0,1)² 

 

            15850 

n= 

          159,5 

n = 99,37 
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Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 99,37 yang dibulatkan menjadi 100 orang. Dan 

diambil 20 untuk uji coba instrumen, dan 80 untuk penelitian. 

3. Sampling Penelitian 

Pengambilan sampel menggunakan sampling insidental adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel.(Sugiyono,2007:67). Dalam penelitian ini sampelnya 

adalah orang yang melakukan pembayaran dan telah di layani oleh 

pegawai pajak sampai mendapatkan data yang cukup. 

 

C. Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian 

Variabel merupakan gejala/objek yang harus diteliti. Variabel adalah 

gejala yang bervariasi, sedangkan gejala adalah objek penelitian, sehingga 

variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Berkenaan dengan judul penelitian ini, maka variabel yang menjadi 

objek penelitian ini ada dua, yaitu variabel kualitas pelayanan dan variabel 

kepuasan masyarakat.  

1. Variabel kualitas pelayanan 

a. Indikator Pelayanan 

1) Keandalan(Reliability),merupakan kemampuan yang dapat 

diandalkan dalam memberikan jasa secara cepat, tepat, actual dan 

konsisten. 
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2) Daya Tanggap(Responsiveness), keinginan pribadi para staf dan 

karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan 

dan memberikan jasa. 

3) Jaminan(Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan dan 

ketrampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para 

staf dan karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari 

bahaya, resiko, atau keragu-raguan dan kekecewaan. 

4) Perhatian(Emphaty), yang mencakup perhatian individu atau pribadi 

dalam memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik dan mudah dipahami. 

5) Bukti langsung(Tangible), meliputi sarana fisik seperti bangunan dan 

perlengkapan, penampilan karyawan, sarana komunikasi dan 

keterwujudan fisik lainnya. 

Pelayanan yang di berikan adalah sejak wajib pajak mulai masuk 

melakukan proses pembayaran pajak sampai wajib pajak selesai 

melakukan proses pembayaran pajak. Pelayanan yang di berikan petugas 

atau pegawai kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus meliputi : 

1. Cara penyambutan atau keramahan yang di berikan oleh petugas 

pelayanan pajak dalam menyambut kedatangan wajib pajak. 

2. Pemberian informasi kepada wajib pajak, ketika wajib pajak mngalami 

kesulitan. 
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3. Sistem antrian yang diberikan oleh petugas pelayanan pajak. Antrian 

yang di berikan oleh petugas dapat memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran pajak. 

4. Ketelatenan petugas dalam memberikan bantuan kepada wajib pajak 

dalam mengisi formulir atau blanko pembayaran pajak. Dengan 

memberikan bantuan kepada wajib pajak agar dapat mengisi formulir 

atau blangko dengan benar dan tepat. 

5. Keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak 

dalam melakukan pembayaran pajak. 

2. Variabel Kepuasan Masyarakat 

a. Indikator Tingkat Kepuasan 

1) Konfirmasi Harapan, yaitu kesesuaian atau ketidak sesuaian antara 

harapan konsumen dengan kinerja pelayanan yang diberikan. 

2) Minat untuk kembali, yaitu minat masyarakat untuk kembali 

menggunakan jasa pelayanan yang telah di berikan. 

3) Kesediaan untuk merekomendasikan, yaitu kesediaan seseorang 

untuk merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau 

keluarga. 

4) Kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas 

sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyrakat. 

5) Mudah membayar, yaitu masyrakat dalam melakukan proses 

pembayaran diberi kemudahan serta pelayanan yang baik. 
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6) Ketepatan pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan tepat sasaran 

dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyrakat. 

7) Keterbukaan informasi, yaitu masyrakat selalu diberi informasi 

terbaru dari perusahan. 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 

kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai 

apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan yang diharapkan. 

Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 

menyatakan bahwa  sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public adalah 

sebagai berikut: 

1) Prosedur pelayanan 

2) Persyaratan pelayanan 

3) Kejelasan informasi pelayanan 

4) Kedisiplinan petugas pelayanan 

5) Tanggung jawab petugas pelayanan 

6) Kemampuan petugas pelayanan 

7) Kecepatan pelayanan 

8) Keadilan pelayanan 

9) Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 

10) Kewajaran biaya pelayanan 

11) Kepastian biaya pelayanan 
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12) Kepastian jadwal pelayanan 

13) Kenyamanan lingkungan 

14) Keamanan pelayanan 

 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil dari penyebaran angket 

dengan responden. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat 

yang telah mendapatkan pelayanan. 

2. Sumber data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

yang terdahulu. Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku, 

dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait dengan perpajakan. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akan diteliti 

digunakan alat pengumpul data sebagai berikut : 

1) Kuesioner atau angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1993:124). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai pelayanan yang di berikan 

oleh pegawai kantor pajak dan tingkat kepuasan masyarakat yang 

melalakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) 

Kudus. 

Dalam pengumpulan data digunakan angket karena angket 

mempunyai kelebihan sebagai berikut : 

1) Angket disebarkan kepada sejumlah responden secara serentak 

sehingga lebih efisien. 

2) Semua jawaban dapat dicatat secara lengkap. 

3) Lebih menjamin keseragaman dalam penulisan kata-kata, isi, dan 

urutannya. 

Dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner tertutup dimana 

pertanyaan disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap 

sehingga responden tinggal mengisi atau member tanda pada jawaban 

yang dipilih. 
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Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

checklist, adapun nilai skor yang ditentukan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Penilain Kinerja Kualitas Pelayanan 

Kinerja kualitas Pelayanan Bobot Skor 

Sangat Baik (SB)                                              4 

Baik (B)                                                          3 

Cukup Baik (CB)                                             2 

Tidak Baik (TB)                                               1 

Sumber: Suharsimi Arikunto 

Tabel 3.2 

Penilain Kepuasan Masyarakat 

Tingkat Kepuasan Bobot Skor 

Sangat Puas (SP)                                               4 

Puas (P)                                                           3 

Cukup Puas (CP)                                              2 

Tidak Puas (TP)                                                1 

Sumber: Suharsimi Arikunto 

 

Langkah-langkah pelaksanaan metode angket adalah sebagai berikut: 

1. Menjabarkan variabel ke dalam indikator, 

2. Menyusun kisi-kisi angket, 

3. Menyusun butir-butir pertanyaan angket berdasarkan pertanyaan, 

4. Melakukan uji coba, 

5. Menghitung validitas dan reliabilitas angket dari hasil uji coba, 

6. Menentukan angket yang reliabel dan memilih butir pernyataan 

angket yang valid, 

7. Menyebarkan angket untuk penelitian sebenarnya dan hasilnya 

dipakai sebagai data dari variabel. 
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2) Dokumentasi 

Dokumentasi asal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis atau dokumen (Arikunto,2006:158).  

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus terhadap kepuasan masyarakat. 

Dokumentasi dalam penelitian inin anatara lain: profil kantor 

pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus. 

 

3) Uji Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2006 : 168). Pengukuran validitas instrumen 

penelitian ini menggunakan validitas isi atau content validity. Validitas ini 

menunjukkan sejauh mana kuesioner mewakili semua aspek dari suatu 

konsep. Untuk mengetahui validitas instrumen menggunakan rumus 

korelasi product moment, yaitu : 

rxy = 
  

     2222 YYNXXN

YXXYN





 

(Arikunto, 2006 : 170). 

Keterangan : 

rxy      = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N        = Jumlah obyek uji coba 

X        = Nilai dari X (skor tiap item) 
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Y        = Nilai dari Y (skor total item) 

∑X
2     

= Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2  

  = Jumlah kuadrat nilai Y 

∑XY
2 

= Jumlah perkalian antara nilai X dan nilai Y 

1)  Hasil pengujian validitas  

a) Kualitas Pelayanan 

 Analisis pengujian validitas instrumen dengan menggunakan 

Rumus Product Moment terhadap 25 butir soal variabel kualitas pelayanan 

pajak, N uji coba sebanyak 20 orang  pada taraf signifikasi 5 % didapat rtabel 

= 0,444. Item soal dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. Dari 25 soal yang 

diujicobakan ternyata 25 soal  semua valid dan digunakan dalam penelitian. 

Hasil pengujian validitas item soal secara lengkap dan contoh 

perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran.  

b) Kepuasan Masyarakat 

Analisis pengujian validitas instrumen dengan menggunakan Rumus 

Product Moment terhadap 25 butir soal variabel kepuasan masyarakat, N uji 

coba sebanyak 20 orang  pada taraf signifikasi 5 % didapat rtabel = 0,444. 

Item soal dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. Dari 25 soal yang 

diujicobakan ternyata 25 soal semua valid dan digunakan dalam penelitian. 

Hasil pengujian validitas item soal secara lengkap dan contoh 

perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran.  

4)  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas tes adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada 

subjek yang sama (Arikunto, 2006:178). Sebuah tes dikatakan reliabel 
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apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap (ajeg), artinya 

apabila tes tersebut dikenakan pada sejumlah subjek yang sama pada lain 

waktu, maka hasilnya tetap sama. 

Untuk menguji reabilitas angket digunakan rumus Alfa sebagai berikut: 

r 11 =
  






 










 2

2

1
1

t

b

k

k




 

Arikunto (2006: 196). 

Keterangan: 

r 11  : reliabilitas item. 

K : banyaknya item. 

2

b  : jumlah varians, skor tiap item. 

2

t  : varians total 

1)  Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Analisis perhitungan reliabilitas dengan menggunakan Rumus Alpha 

menghasilkan rhitung sebesar 0,929  hasil tersebut dikonsultasikan dengan rtabel 

yang besarnya 0,444. Dari hasil tersebut ternyata rhitung lebih besar dari rtabel 

sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel atau dapat 

dipercaya sebagai pengambilan data dalam penelitian. Hasil pengujian 

reliabilitas secara lengkap dan contoh perhitungannya dapat dilihat dalam 

lampiran.  
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5) Metode Analisis Data 

1) Korelasi Product-Moment 

Korelasi Product-Moment digunakan untuk menetukan ada atau 

tidaknya hubungan antara pelayanan yang di berikan oleh kantor 

pelayanan pajak dengan tingkat kepuasan masyrakat atas pelayanan 

yang telah di berikan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah : 

rxy = 
  

     2222 YYNXXN

YXXYN




 

(Arikunto, 2006 : 275). 

Keterangan : 

N = Jumlah responden 

X = Skor variabel pelayanan kantor pajak pratama kudus 

Y = Skor variabel tingkat kepuasan masyarakat yang 

membayar pajak di kantor pelayanan pajak pratama kudus 

atas pelayanan yang di berikan 

rxy      = Koefisien Product-Moment. 

 

Selanjutnya harga rxy dikonsultasikan dengan r kriteria dengan 

taraf signifikan 5%, apabila harga rhitung > dari r kriteria maka berarti ada 

hubungan antara variabel X (pelayanan yang di berikan oleh kantor 

pelayanan pajak) dengan variabel Y (tingkat kepuasan masyrakat atas 

pelayanan yang telah di berikan) (Arikunto, 2002 : 145). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pelayanan di KPPP Kudus dan ada tidaknya hubungan kualitas pelayanan 

pajak dengan kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Kudus. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang hasil uji coba 

instrumen, hasil penelitian, yang telah dilaksanakan, analisis data beserta 

pembahasannya. Uji instrumen penelitian digunakan untuk menganalisis 

butir-butir instrumen mana yang layak digunakan untuk pengambilan data. 

Untuk menganalisis data ujicoba instrumen  tersebut digunakan uji validitas 

dan reliabilitas. Setelah diperoleh intrumen yang baik atau valid maka 

langkah selanjutnya adalah pengambilan data kualitas pelayanan pajak 

dengan kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPPP) 

Kudus. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran umum 

mengenai kondisi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus. 

Gambaran umum ini meliputi letak geografis, batas desa. 
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a. Letak Geografis Penelitian 

Letak Kab. Kudus 110   36' BT dan 110   50' BT dan antara 6   51' 

dan 7   16' LS. Luas Wilayah 42.516 Ha. Jarak terjauh dari barat ke timur 

sepanjang 16 Km dan dari Utara ke Selatan sepanjang 22 Km. 

Ketinggian Wilayah rata-rata ± 55 m di atas permukaan air laut. Iklim 

tropis, temperatur sedang. Curah Hujan ± 2500 mm/thn ± 132 

hari/tahun. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Kudus sebagai berikut. 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan  Kabupaten Jepara dan 

Kabupaten Pati. 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Pati. 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan 

Kabupaten Jepara.  

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 9 kelurahan, 

123 desa, 657 RW, dan 3453 RT. 

Berdasarkan pembagian wilayah kecamatan: Kec. Kota: 18 desa, 

9 kelurahan, Kec. Bae: 10 desa, Kec. Jekulo: 12 desa, Kec. Dawe: 18 

desa, Kec. Gebog: 11 desa, Kec. Jati: 14 desa, Kec. Mejobo: 11 desa, 

Kec. Undaan: 16 desa, Kec. Kaliwungu: 15 desa. 

 

 



52 
 

 
 

b. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Kudus 

visi pelayanan: 

Menjadi mitra yang bercitra positif bagi Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

misi pelayanan: 

Menumbuhkan kesadaran wajib pajak melalui pelayanan prima 

dan peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka 

menggali potensi dan peningkatan penerimaan pajak di wilayah kerja 

KPP Pratama Kudus. 

Motto: 

“Filosofi Lima Nol Enam (506)” 

506 (Lima Nol Enam) adalah kode wilayah KPP Pratama 

Kudus, yang didalamnya mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi, 

karena ternyata menjiwai nilai-nilai pelayanan yang didasari oleh 

semangat profesionalisme,integritas, teamwork dan inovasi. Hal itu 

dapat dilihat dari moto “5atisfaction is 0ur 6uarantee“ yang 

mengedepankan kepuasan sebagai jaminan dari KPP Pratama Kudus 

kepada para wajib pajak yang dijabarkan melalui beberapa rangkaian 

komitmen untuk mewujudkan kepuasan wajib pajak, yaitu : 

 

 



53 
 

 
 

1) Lilo Nglayani (ikhlas/sukarela dalam memberikan pelayanan): 

Memberikan pelayanan kepada para wajib pajak dengan 

mengedepankan kepentingan wajib pajak tanpa membeda-bedakan 

kepentingan/keperluan wajib pajak. 

2) Makaryo Manut Tatanan Gawe (Bekerja Sesuai SOP): 

Melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan prosedur 

kerja yang telah ditetapkan dengan tanpa mengurangi nilai-nilai 

kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan. 

3) Nolak Kongkalikong (Menolak Kepentingan Sepihak dari 

WP/Pihak Ketiga): 

Dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak tetap 

mengedepankan kepentingan organisasi tanpa mengurangi sikap 

kompromistis dalam penyelesaian tugas/pekerjaan sehingga dapat 

dicapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 

4) Enggal-enggal nandangi gaweyan(cepat dan cekatan 

menyelesaikan pekerjaan: 

memberi prioritas utama pada kecepatan penyelesaian 

tugas/pekerjaan minimal sesuai dendan SOP dengan bekerja secara 

efektif dan efisien 

5) Nampung kritik lan saran(menerima kritik dan saran): 

selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun 

dari wajib pajak maupun pihak ketiga sebagai upaya untuk selalu 
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memperbaiki dan menyempurnakan kinerja KPP Pratama Kudus 

dalam memberikan pelyanan kepada wajib pajak dan masyrakat. 

2. Pelaksanaan pelayanan yang diberikan di kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPPP) Kudus 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus, terdapat beberapa layanan 

unggulan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPPP) 

Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Layanan Unggulan di KPPP Kudus 

No. Macam-Macam Layanan Unggulan di KPPP Kudus 

1.        Pendaftaran NPWP 

2.        Pengukuhan Usaha Kena Pajak (PKP) 

3.        Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

4.        Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

5.        Permohonan Keberatan Penetapan Pajak 

6.        Pengurangan PBB terutang 

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus 

 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama sejatinya adalah kantor yang 

mempunyai tugas melayani tentang penyuluhan perpajakan, penyajian 

informasi perpajakan, pelayanan tentang pembayaran registrasi perpajakan 

dan sebagainya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus memiliki 

6 layanan unggulan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai 6 layanan unggulan tersebut 

dibawah ini akan dijelaskan tentang 6 layanan unggulan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus yaitu. 
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1. Pendaftaran NPWP. Pelayanan pendaftaran NPWP ini merupakan 

permohonan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jangka waktu 

penyelesaian: 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP 

diterima secara lengkap atau 1 (satu) hari kerja sejak informasi 

pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara 

lengkap. 

2. Pengukuhan Usaha Kena Pajak (PKP). Permohonan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jangka waktu penyelesaian: 

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. 

3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pelayanan ini merupakan Layanan 

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN. Jangka 

waktu penyelesaian: 

d. Untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (WP Patuh) 

sesuai Pasal 17C UU KUP: 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan 

diterima secara lengkap. Proses melalui penelitian. 

e. Untuk Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai Pasal 17D 

UU KUP: 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara 

lengkap. 
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f. Untuk Wajib Pajak selain yang memenuhi syarat Pasal 17C dan 

Pasal 17D UU KUP: jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 

6 (enam) bulan sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan 

dalam Rangka Pemeriksaan Kantor atau paling lama 8 (delapan) 

bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan. 

4. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Layanan ini 

meupakan pelayanan penyelesaian pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak  kepada wajib pajak. Jangka waktu penyelesaian: 3 

(tiga) minggu sejak. 

e. permohonan WP diterima. 

f. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)/Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) 

diterbitkan. 

g. Surat Keputusan (SK) Keberatan, SK Pembetulan, SK 

Pengurangan Sanksi Administrasi atau SKP Penghapusan Sanksi 

Administrasi, SKP Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK 

Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menyebabkan terjadinya 

kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan. 

h. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang 

menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, diterima 

kantor DJP yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau 

Putusan Peninjauan Kembali. 
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5. Permohonan Keberatan Penetapan Pajak. pelayanan penyelesaian 

permohonan keberatan Wajib Pajak atas penetapan Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah. 

Jangka waktu penyelesaian: 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat 

permohonan diterima. 

6. Pengurangan PBB terutang. Pelayanan ini merupakan pelayanan 

penyelesaian atas permohonan dari Wajib Pajak yang mengajukan 

pengurangan PBB terutang yang diproses di KPPP Pratama. Jangka 

waktu penyelesaian. 

d. KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

permohonan pengurangan diterima. 

e. Kantor Wilayah DJP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak permohonan pengurangan diterima. 

f. Kantor Pusat DJP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan 

sejak permohonan diterima lengkap (Modul SOP Enam Layanan 

Unggulan KPPP Kudus). 

3. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Masyarakat 

a. Deskripsi Data Penelitian 

1) Deskriptif Persentase Kualitas Pelayanan Pajak 

Variabel kualitas pelayanan pajak diukur dengan dengan 

25 butir pertanyaan yang mengungkap tentang keandalan 

pegawai,daya tanggap pegawai,jaminan yang diberikan,perhatian 

yang diberikan, bukti langsung. Berdasarkan hasil penelitian 
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diperoleh kualitas pelayanan pajak yang dapat dirangkum dalam 

tabel berikut: 

Tabel  4.2 

Tanggapan responden tentang  

Kualitas Pelayanan Pajak 

No 

Kualitas Pelayanan Pajak 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 20 25.00 

2 Baik  51 63.75 

3 Cukup Baik 9 11.25 

4 Tidak Baik  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.2. diatas tampak bahwa responden yang 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang berpendapat, 

kualitas pelayanan sangat baik sebanyak 20 responden atau 

sebanyak 25.00%, kualitas pelyanan baik sebanyak 51 responden 

atau sebanyak 63.75%, kualitas pelayanan cukup baik sebanyak 9 

responden atau sebanyak 11.25% dan yang berpendapat bahwa 

kualitas pelayanan tidak baik sebanyak 0% atau tidak ada yang 

berpendapat bahwa kualitas pelayanan tidak baik. Dari data di 

atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPPP) Kudus termasuk dalam kategori baik. 
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 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam  diagram berikut 

ini. 

Diagram 1 

Kualitas Pelayanan Pajak 

 

Adapun deskriptif persentase kualitas pelayanan per 

indikator adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Tanggapan responden tentang  

Keandalan 

No 

Keandalan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 27 33.75 

2 Baik  47 58.75 

3 Cukup Baik 6 7.50 

4 Tidak Baik  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.3 diatas sebanyak 58,75% masyarakat 

menyatakan keandalan yang diberikan pegawai termasuk dalam 

kategori baik, dan 7.50% menyatakan cukup baik. Hal ini terjadi 

karena keandalan yang diberikan oleh pegawai sesuai dengan 

Series3; Sangat 
Baik; 25,00 

Series3; Baik; 
63,75 

Series3; Cukup 
Baik; 11,25 

Series3; Tidak 
baik; 0,00 
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Standart Operating Procedure (SOP) sehingga petugas pelayanan 

memberikan pelayanan secara runtut. 

Sebanyak 33.75% menyatakan sangat baik, hal ini terjadi 

karena para pegawai kantor sangat ramah dan siap membantu 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Sebanyak 0% menyatakan tidak baik atau tidak ada yang 

menyatakan tidak baik. Hal ini terjadi karena para pegawai sudah 

melakukan pelayanan sesuai dengan setandar yang diberikan. 

Tabel 4.4 

Tanggapan responden tentang  

Daya Tanggap 

No 

Daya Tanggap 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 18 22.50 

2 Baik  48 60.00 

3 Cukup Baik 12 15.00 

4 Tidak Baik  2 2.50 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.4 bahwa responden yang menyatakan bahwa 

daya tanggap pegawai sangat baik adalah 18 responden atau 

22.50%, sebanyak 48 responden atau 60.00% termasuk dalam 

kategori baik, sebanyak 12 responden atau 15.00% termasuk dala 

kategori cukup baik, dan sebanyak 2 responden atau 2.50% dalam 

kategori tidak baik. Hal ini terjadi karena sebagian besar petugas 

pelayanan memiliki kesadaran untuk membantu masyarakat yang 

mendapatkan kesulitan dalam pelayanan. Misalnya, apabila ada 

masyarakat yang kelihatan kebingungan pada saat meminta 

pelayanan maka petugas pelayanan langsung menghampiri dan 
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menayakan kepada masyarakat yang bersangkutan,” Apakah ada 

yang bisa kami bantu?”. 

Tabel 4.5 

Tanggapan responden tentang  

Jaminan 

No 

Jaminan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 25 31.25 

2 Baik  39 48.75 

3 Cukup Baik 14 17.50 

4 Tidak Baik  2 2.50 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.5 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa jaminan yang diberikan pegawai sangat baik adalah 25 

responden atau 31.25%, sebanyak 39 responden atau 48.75% 

termasuk dalam kategori baik, sebanyak 14 responden atau 

17.50% termasuk dala kategori cukup baik, dan sebanyak 2 

responden atau 2.50% dalam kategori tidak baik. Hal ini terjadi 

karena sebagian besar petugas pelayanan mampu memberikan 

pelayanan dengan cepat dan terampi, dalam memberikan 

pelayanan telah memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu 

menggunakan computer dan mesin cetak (printer). Selain itu 

pegawai juga memiliki kemampuan sosial yang baik, yaitu 

kemampuan untuk menjalin keakraban/berkomunikasi dengan 

masyarakat. 
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Tabel 4.6 

Tanggapan responden tentang  

Perhatian 

No 

Perhatian 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 14 17.50 

2 Baik  41 51.25 

3 Cukup Baik 22 27.50 

4 Tidak Baik  3 3.75 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.6 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa perhatian pegawai sangat baik adalah 14 responden atau 

17.50%, sebanyak 41 responden atau 51.25% termasuk dalam 

kategori baik, sebanyak 22 responden atau 27.50% termasuk dala 

kategori cukup baik, dan sebanyak 3 responden atau 3.75% dalam 

kategori tidak baik. Hal ini terjadi karena sebagian besar petugas 

pelayanan ramah ketika memberikan pelayanan sehingga 

mempermudah masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan 

masyarakat, petugas pelayanan juga  selalu menyapa setiap 

masyarakat yang akan meminta pelayanan, sehingga ini dapat 

membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalin keakraban 

dengan petugas pelayanan. Petugas pelayanan menjalin keakraban 

dengan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak takut 

untuk meminta pelayanan. 
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Tabel 4.7 

Tanggapan responden tentang  

Bukti Langsung 

No 

Bukti Langsung 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Baik 35 43.75 

2 Baik  38 47.50 

3 Cukup Baik 7 8.75 

4 Tidak Baik  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.7 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa keandalan pegawai sangat baik adalah 35 responden atau 

43.75%, sebanyak 38 responden atau 47.50% termasuk dalam 

kategori baik, sebanyak 7 responden atau 8.75% termasuk dala 

kategori cukup baik, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak baik. Hal ini terjadi karena pegawai kantor 

pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus, selalu berpakain rapi 

dalam melayani masyarakat, dan fasilitas yang di berikan oleh 

kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus sangatlah lengkap 

dan memadai, misalnya: (a) Tempat parkir yang luas, (b) Kamar 

mandi/WC, (c) Ruang tunggu yang nyaman. 

2) Deskriptif Persentase Kepuasan Masyarakat 

Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari pelayanan yang 

diberikan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) 

Kudus,adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan responden tentang  

Kepuasan Masyarakat 

No 

Kepuasan Masyrakat 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 16 20.00 

2 Puas  58 72.50 

3 Cukup Puas 6 7.50 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.8 diatas tampak bahwa responden yang 

berpendapat bahwa kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut, 

kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori sangat puas 

sebanyak 16 responden atau sebanyak 20.00%, kepuasan 

masyarakat termasuk dalam kategori puas sebanyak 58 responden 

atau sebanyak 72.50%, kepuasan masyarakat termasuk dalam 

kategori cukup puas sebanyak 6 responden atau sebanyak 7.50% 

dan yang berpendapat bahwa kepuasan masyarakat termasuk 

dalam kategori tidak puas sebanyak 0% atau tidak ada yang 

berpendapat bahwa kepuasan masyarakat tidak puas.  Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam  diagram berikut ini. 
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Diagram 2 

Kepuasan Masyarakat 

 

Adapun deskriptife persentase kepuasan masyarakat per 

indicator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan responden tentang  

Prosedur  Pelayanan 

No 

Prosedur Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 18 22.50 

2 Puas  48 60.00 

3 Cukup Puas 12 15.00 

4 Tidak Puas  2 2.50 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.9 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai prosedur pelayanan adalah 

sebanyak 18 responden atau 22.50% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 48 responden atau 60.00% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 12 responden atau 15.00% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 2 responden atau 2.50% dalam 

Series2; Sangat 
Puas; 20,00 

Series2; Puas; 
72,50 

Series2; Cukup 
Puas; 7,50 

Series2; Tidak 
Puas; 0,00 
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kategori tidak puas.hal ini terjadi karena prosedur pelyanannya 

telah di atur dalam standart operating procedure (SOP), sehingga 

petugas pelayanan memberikan pelayanan secara runtut. 

Tabel 4.10 

Tanggapan responden tentang  

Persyaratan  Pelayanan 

No 

Persyaratan Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 15 18.75 

2 Puas  42 52.50 

3 Cukup Puas 22 27.50 

4 Tidak Puas  1 1.25 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.10 sebanyak 52.50% mayarakat menyatakan 

puas dan 27.50% menyatakan cukup puas. Hal ini terjadi karena 

syarat-syarat pelayanan telah diatur dalam standart operating 

procedure(SOP), sehingga petugas pelayanan dalam meminta 

pelayanan tidak seenaknya sendiri. 

Sebanyak 18.75% menyatakan sangat puas dan 1.25% 

menyatakan tidak puas. Hal ini terjadi karena petugas pelayanan 

sangat ketat dalam memeriksa syarat-syarat pelayanan. Jika ada 

masyarakat yang syarat-syarat pelayananannya tidak lengkap, 

walaupun hanya kurang satu syarat saja maka petugas pelayanan 

akan meminta kepada masyarakat yang bersangkutan untuk 

melengkapi syarat-syarat tersebut. 
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           Tabel 4.11 

Tanggapan responden tentang  

Kejelasan  Pelayanan 

No 

Kejelasan Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 8 10.00 

2 Puas  43 53.75 

3 Cukup Puas 28 35.00 

4 Tidak Puas  1 1.25 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.11 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kejelasan pelayanan adalah 

sebanyak 8 responden atau 10.00% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 43 responden atau 53.75% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 28 responden atau 35.00% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 1 responden atau 1.25% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena petugas pelayanan 

selalu memberikan informasi-informasi baru kepada masyarakat. 

Tabel 4.12 

Tanggapan responden tentang  

Kedisiplinan Pegawai 

No 

Kedisiplinan Pegawai 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 18 22.50 

2 Puas  44 55.00 

3 Cukup Puas 17 21.25 

4 Tidak Puas  1 `1.25 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.12 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kedisiplinan pegawai adalah 

sebanyak 18 responden atau 22.50% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 44 responden atau 55.00% termasuk dalam 
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kategori puas, sebanyak 17 responden atau 21.25% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 1 responden atau 1.25% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena para petugas pelayanan 

selalu datang tepat waktu dan selalu disiplin dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

 

Tabel 4.13 

Tanggapan responden tentang  

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

No 

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 11 13.75 

2 Puas  59 73.75 

3 Cukup Puas 2 12.50 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.13 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai tanggung jawab petugas pelayanan 

adalah sebanyak 11 responden atau 13.75% termasuk dalam 

kategori sangat puas, sebanyak 59 responden atau 73.75% 

termasuk dalam kategori puas, sebanyak 10 responden atau 

12.50% termasuk dala kategori cukup puas, dan sebanyak 0 

responden atau 0.00% dalam kategori tidak puas. Hal ini terjadi 

karena petugas pelayanan selalu berusah untuk tepat waktu dalam 

menyelesaika setiap pelayanan. 
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Tabel 4.14 

Tanggapan responden tentang  

Kemampuan Petugas Pelayanan 

No 

Kemampuan Petugas Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 14 17.50 

2 Puas  42 52.50 

3 Cukup Puas 21 26.25 

4 Tidak Puas  3 3.75 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.14 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kemampuan petugas pelayanan 

adalah sebanyak 14 responden atau 17.50% termasuk dalam 

kategori sangat puas, sebanyak 42 responden atau 52.50% 

termasuk dalam kategori puas, sebanyak 21 responden atau 

26.25% termasuk dala kategori cukup puas, dan sebanyak 3 

responden atau 3.75% dalam kategori tidak puas. Hal ini terjadi 

karena sebagian besar petugas pelayanan ramah ketika 

memberikan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat 

untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, petugas 

pelayanan juga  selalu menyapa setiap masyarakat yang akan 

meminta pelayanan, sehingga ini dapat membuka peluang bagi 

masyarakat untuk menjalin keakraban dengan petugas pelayanan. 

Petugas pelayanan menjalin keakraban dengan masyarakat 

dengan tujuan agar masyarakat tidak takut untuk meminta 

pelayanan. 
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Tabel 4.15 

Tanggapan responden tentang  

Kecepatan  Pelayanan 

No 

Kecepatan Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 22 27.50 

2 Puas  38 47.50 

3 Cukup Puas 20 25.00 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

 Dari table 4.15 diatas bahwa responden yang 

menyatakan bahwa kepuasannya mengenai kecepatan pelayanan 

adalah sebanyak 22 responden atau 27.50% termasuk dalam 

kategori sangat puas, sebanyak 38 responden atau 47.50% 

termasuk dalam kategori puas, sebanyak 20 responden atau 

25.00% termasuk dala kategori cukup puas, dan sebanyak 0 

responden atau 0.00% dalam kategori tidak puas. Hal ini terjadi 

karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan. 

Tabel 4.16 

Tanggapan responden tentang  

Keadilan  Pelayanan 

No 

Keadilan Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 23 28.75 

2 Puas  49 61.25 

3 Cukup Puas 8 10.00 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.16 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai keadilan pelayanan adalah 

sebanyak 23 responden atau 28.75% termasuk dalam kategori 
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sangat puas, sebanyak 49 responden atau 61.25% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 8 responden atau 10.00% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena pelayanan yang 

diberikan tidak membeda-bedaka tiap-tiap masyarakat, dan 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan nomor antrian yang telah 

di peroleh. 

Tabel 4.17 

Tanggapan responden tentang  

Kesopanan dan Keramahan 

No 

Kesopanan dan Keramahan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 9 11.25 

2 Puas  28 35.00 

3 Cukup Puas 37 46.25 

4 Tidak Puas  6 7.50 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.17 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kesopanan dan keramahan adalah 

sebanyak 9 responden atau 11.25% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 28 responden atau 35.00% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 37 responden atau 46.25% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 6 responden atau 7.50% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena para petugas pelayanan 

memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan kepada stiap 

masyarakat yang dilayani 
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Tabel 4.18 

Tanggapan responden tentang  

Kewajaran Biaya Pelayanan 

No 

Kewajaran Biaya pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 10 12.50 

2 Puas  53 66.25 

3 Cukup Puas 17 21.25 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.18 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kewajaran biaya pelayanan adalah 

sebanyak 10 responden atau 12.50% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 53 responden atau 66.25% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 17 responden atau 21.25% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena pelayanan yang 

diberikan tidak dipungut biaya. 

Tabel 4.19 

Tanggapan responden tentang  

Kepastian Biaya Pelayanan 

No 

Kepastian Biaya Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 15 18.75 

2 Puas  47 58.75 

3 Cukup Puas 18 22.50 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.19 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kepastian biaya pelayanan adalah 

sebanyak 15 responden atau 18.75% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 47 responden atau 58.75% termasuk dalam 
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kategori puas, sebanyak 18 responden atau 22.50% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena pelayanan yang 

diberikan tidak dipungut biaya. 

Tabel 4.20 

Tanggapan responden tentang  

Kepastian Jadwal Pelayanan 

No 

Kepastian Jadwal Pelayanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 11 13.75 

2 Puas  50 62.50 

3 Cukup Puas 19 23.75 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.20 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kepastian jadwal pelayanan adalah 

sebanyak 11 responden atau 13.75% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 50 responden atau 62.50% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 19 responden atau 23.75% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena pelayanan yang 

dinerikan sesuai dengan hari dan jam yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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Tabel 4.21 

Tanggapan responden tentang  

Kenyamanan Lingkungan 

No 

Kenyamanan Lingkungan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 39 48.75 

2 Puas  35 43.75 

3 Cukup Puas 6 7.50 

4 Tidak Puas  0 0,00 

Jumlah 80 100,00 

Dari tabel 4.21 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai kenyamanan lingkungan adalah 

sebanyak 39 responden atau 48.75% termasuk dalam kategori 

sangat puas, sebanyak 35 responden atau 43.75% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 6 responden atau 7.50% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 0 responden atau 0.00% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena lingkungan sekitar 

kantor pelayanan sangat nyaman dan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh masyarakat. 

Tabel 4.22 

Tanggapan responden tentang  

Keamanan dan Kenyamanan 

No 

Keamanan dan Kenyamanan 

Kriteria 
Jumlah 

Frekuensi Persen 

1 Sangat Puas 36 45.00 

2 Puas  40 50.00 

3 Cukup Puas 3 3.75 

4 Tidak Puas  1 1.25 

Jumlah 80 100,00 

Dari table 4.22 diatas bahwa responden yang menyatakan 

bahwa kepuasannya mengenai keamanan dan kenyamanan adalah 

sebanyak 36 responden atau 45.00% termasuk dalam kategori 
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sangat puas, sebanyak 40 responden atau 50.00% termasuk dalam 

kategori puas, sebanyak 3 responden atau 3.75% termasuk dala 

kategori cukup puas, dan sebanyak 1 responden atau 1.25% dalam 

kategori tidak puas. Hal ini terjadi karena petugas dalam 

memberikan solusi kepada masyarakat diselesaikan secara pribadi 

atau tidak dipublikasikan. 

b. Hasil Uji Coba Instrumen 

1) Hasil Pengujian Validitas 

a) Kualitas Pelayanan 

 Analisis pengujian validitas instrumen dengan menggunakan 

Rumus Product Moment terhadap 25 butir soal variabel kualitas 

pelayanan pajak, N uji coba sebanyak 20 orang  pada taraf 

signifikasi 5 % didapat rtabel = 0,444. Item soal dikatakan valid 

apabila rhitung > rtabel. Dari 25 soal yang diujicobakan ternyata ada 25 

soal yang valid dan semua valid dan digunakan dalam penelitian. 

Hasil pengujian validitas item soal secara lengkap dan contoh 

perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran.  

b) Kepuasan Masyarakat 

Analisis pengujian validitas instrumen dengan menggunakan 

Rumus Product Moment terhadap 25 butir soal variabel kepuasan 

masyarakat, N uji coba sebanyak 20 orang  pada taraf signifikasi 5 % 

didapat rtabel = 0,444. Item soal dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. 

Dari 25 soal yang diujicobakan ternyata ada 25 soal yang valid dan 
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semua valid dan digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian 

validitas item soal secara lengkap dan contoh perhitungannya dapat 

dilihat dalam lampiran.  

2) Hasil  Perhitungan Reliabilitas 

Analisis perhitungan reliabilitas dengan menggunakan Rumus 

Alpha menghasilkan rhitung sebesar 0,929  hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan rtabel yang besarnya 0,444. Dari hasil tersebut 

ternyata rhitung lebih besar dari rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen tersebut reliabel atau dapat dipercaya sebagai pengambilan 

data dalam penelitian. Hasil pengujian reliabilitas secara lengkap dan 

contoh perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran.  

c. Hasil uji Normalitas 

1) Variabel Kualitas Pelayanan 

Uji normalitas dilakukan dengan rumus :  
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
 hitung  sebesar 

8.6877 dan  χ
2
tabel  dengan dk = 4 dan α = 5 %  sebesar 9, 49 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini berarti bahwa data 

responden berdistribusi normal. 
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2) Variabel Kepuasan Masyarakat 

Uji normalitas dilakukan dengan rumus :  
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Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
 hitung  sebesar 

8,8495 dan  χ
2
tabel  dengan dk = 4 dan α = 5 %  sebesar 9, 49 maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Hal ini berarti bahwa data 

responden berdistribusi normal. 

d. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada hubungan antara pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai kantor dengan tingkat kepuasan 

masyarakat yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama(KPPP) Kudus. Hipotesis diterima jika r hitung lebih besar dari 

r tabel(0,220), hipotesis ditolak jika r hitung lebih kecil dari r 

tabel(0,220) 

Dalam melakukan analisis ada tidaknya hubungan antara 

Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepuasan Masyarakat di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPPP) Kudus. digunakan analisis korelasi product 

moment.   Hasil analisis korelasi diperoleh besarnya koefisien korelasi 

sebesar 0,853. Hasil uji korelasi menunjukan bahwa rxy yang diperoleh 

sebesar  0,853 sedangkan para r tabel dengan N = 80 sebesar 0,220. 

Karena nilai   r hitung > r tabel (0,853 > 0,220) maka terdapat 
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hubungan anatara Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepuasan 

Masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPPP) Kudus. 

Hasil korelasi tersebut di uji signifikansi dengan uji t.  Hasil 

analisis uji t diperoleh t hitung sebesar  14.437 sedangkan pada db = N -

2 = 80 - 2  =  78 diperoleh t  tabel sebesar 1,99. Karena nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel (14.437 < 1,99) maka Ha yang berbunyi “Ada 

hubungan antara Kualitas Pelayanan Pajak dengan Kepuasan 

Masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPPP) Kudus.” diterima, dan 

H0 yang berbunyi  Tidak Ada hubungan anatara Kualitas Pelayanan 

Pajak dengan Kepuasan Masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPPP) 

Kudus.” ditolak.  

B. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

kualitas pelayanan pajak dengan kepuasan masyarakat dari Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPPP) Kudus. Hal ini berarti dengan adanya kualitas 

pelayanan yang baik akan mendapatkan kepuasan dari masyarakat yang baik 

pula, sedangkan apabila kualitas pelayanan kurang baik, maka akan 

mendapatkan kepuasan dari masyarakat yang kurang baik pula. Semakin 

tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan 

oleh masyarakat. Kualitas pelayanan merupakan kunci utama untuk 

mendapatkan kepuasan dari masyarakat, salah satu contoh kepuasan 

masyarakat tinggi adalah dengan tidak adanya atau berkurangnya keluhan-

keluhan dari masyarakat. 
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Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi 

mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Kotler (1998), 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupukan ukuran penilaian 

menyeluruh atas tingkat suatu pelayanan yang baik.  Hasil penelitian kualitas 

pelayanan pajak adalah kualitas pelayanan sangat baik sebanyak 20 

responden atau sebanyak 25.00%, kualitas pelayanan baik sebanyak 51 

responden atau sebanyak 63.75%, kualitas pelayanan cukup baik sebanyak 9 

responden atau sebanyak 11.25% dan yang berpendapat bahwa kualitas 

pelayanan tidak baik sebanyak 0% atau tidak ada yang berpendapat bahwa 

kualitas pelayanan tidak baik. Dapat disimpulkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa 

kepuasannya baik, sehingga secara tidak langsung kualitas pelayanan pajak 

termasuk dalam kategori baik. 

Menurut Rangkuti kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon 

pelanggan terhadap ketidak sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Menurut Gerson, 

kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah 

terpenuhi atau terlampaui. Tingkat pelayanan yang membuat konsumen 

merasa puas adalah pelayanan yang berpihak kepada konsumen, maka 

konsumen akan merasa kepentingannya diperhatikan.(Kirom,2010:12). Hasil 

penelitian kepuasan masyarakat adalah kepuasan masyarakat termasuk dalam 

kategori sangat puas sebanyak 16 responden atau sebanyak 20.00%, kepuasan 

masyarakat termasuk dalam kategori puas sebanyak 58 responden atau 
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sebanyak 72.50%, kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori cukup puas 

sebanyak 6 responden atau sebanyak 7.50% dan yang berpendapat bahwa 

kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori tidak puas sebanyak 0% atau 

tidak ada yang berpendapat bahwa kepuasan masyarakat tidak puas. Dapat 

disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelyanan pajak di 

kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) Kudus termasuk dalam kategori baik, 

sehingga secara tidak langsung kepuasan masyarakat juga termasuk dalam 

kategori baik pula 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang ada di bab IV  maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak pratama (KPPP) 

Kudus, terdapat 6 layanan unggulan, yaitu : 

a. Pendaftaran NPWP 

b. Pengukuhan Usaha Kena Pajak (PKP) 

c. Restitusi pajak pertambahan nilai 

d. Penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak 

e. Permohonan keberatan penetapan pajak 

f. Pengurangan PBB terutang 

Semua layanan unggulan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPPP) Kudus adalah untuk memberikan kemudahan kepada 

wajib pajak dan untuk memuaskan wajib pajak terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus. 

2. Setelah dihitung dengan rumus Product Moment, maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima, karena r hitung lebih besar dari r tabel 

(0,853>0,220). 

3. Hasil persentase kualitas pelayanan pajak yaitu: yang termasuk kategori 

sangat baik sebanyak 25.00%, kategori baik 63.75%,kategori cukup baik 
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11.25%, kategori tidak baik 0.00%. maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan yanh terdapat dikantor Pelayanan Pajak Pratama 

(KPPP) Kudus, termasuk dalam kategori baik. 

4. Hasil persentase kepuasan masyarakat yaitu: yang termasuk kategori 

sangat puas sebanyak 20.00%,kategori puas 72.50%,kategori cukup puas 

7.50%,kategori tidak puas 0.00%. maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan di kantor pelayanan pajak 

pratama (KPPP) Kudus termasuk dalam kategori baik. 

5. Ada hubungan antara kualitas pelayanan pajak dengan kepuasan 

masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPPP) Kudus. Semakin 

baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka saran yang dapat 

disampaiakan adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus 

dengan 6 layanan unggulan tersebut sebaiknya dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas dan ditambah dengan layanan unggulan lainnya, 

agar Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus memiliki 

banyak layanan unggulan. 

2. Peningkatan kepuasan masyarakat, kualitas yang dimiliki Kantor 

Pelayanan Pajak pratama (KPPP) Kudus harus ditingkatkan.  

  



83 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktik). 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2008. Buku Panduan Hak dan 

Kewajiban. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 

Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Drs.Budiman.A.M. 1996. Perpajakan Indonesia.Semarang: IKIP Semarang Press 

Ilyas, wirawan B & Richard Burton.2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat 

Ismail,HM,dkk.2010.Menuju Pelayanan Prima(konsep dan strategi peningkatan 

pelayanan publik).Malang: Averroes Press. 

              . 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.              

Kirom, Bahrul.2010. Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen. 

Bandung: Pustaka Reka Cipta. 

Ngabiyanto, 2009. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian pendidikan 

kewarganegaraan.Semarang(untuk kalangan sendiri) 

 
Koentjaraningrat.2000. Pengantar Ilmu Antropologi.Jakarta: Rineka Cipta 

Moenir, H.A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Prof.Dr.Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung:Alfabeta. 

 
Rahman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP 

Semarang. 

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

Sinambela, Poltak Lijan. 2008. Reformasi pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. 

Suandy, Erly. 2000. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat. 

83 


