
 

ABSTRAK 

Suprananda, Haris. 2012. Pengaruh Tingkat Responsivitas Pegawai Pajak 
terhadap Tingkat Kepuasan Bayar Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 
Secara Offline di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara. Skripsi. 
Departemen Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Universitas Airlangga Surabaya. Pembimbing: Drs. Sunaryo, 
M.PSt. 

Kata-kata Kunci: responsivitas, empati, kepuasan 
 
 KPP Sidoarjo Utara merupakan bagian dari Dirjen Pajak yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat, khususnya dengan WP. KPP dituntut untuk 
memberikan pelayanan. Masalahnya “Apakah ada pengaruh responsitivitas 
pegawai pajak terhadap tingkat kepuasan bayar WP di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Sidoarjo Utara? Untuk itu diajukan hipotesis yang hendak diuji: 
”Semakin tinggi tingkat responsivitas Pegawai Pajak akan diikuti semakin 
tingginya tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam membayar pajak.”  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sifat 
data adalah primer dengan jenis interval. Data diperoleh melalui instrumen 
kuesioner. Isi kuesioner berupa pernyataan-pernyataan dengan model skala sikap 
Likert, dengan empat alternatif jawaban: (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak 
Setuju (TS), (3) Setuju (S), dan (4) Sangat Setuju (SS). Instrumen diujicobakan 
terhadap 20 orang WP dengan validitas menggunakan korelasi product moment 
Pearson dan reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha. 
 Populasi penelitian adalah para WP untuk wilayah KPP Sidoarjo Utara. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik “quota insidental sampling,”  sebanyak 
100 orang WP. 

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan Y 
sebagai variabel kepuasan bayar WP dan X variabel responsivitas pegawai pajak. 
Melalui bantuan program SPSS ver 15 didapatkan persamaan regresi: 

Y = 0,071 X1 - 0,052 X2 - 0,070 X3 + 0,116 X4 + 12,35 
dengan X1 = empati, X2 = kecepatan, X3 = kewajaran dan X4 = kemudahan. 

Melalui Anova diperoleh R2 = 0,45, yang berarti variabel responsivitas 
dapat menjelaskan variabel kepuasan bayar WP sebesar 45%. Selebihnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini. 

Dari uji F diperoleh nilai Freg (2,58) > Fteoretik (2,47) pada taraf signifikansi 
5%. Untuk itu disimpulkan bahwa variabel-variabel responsivitas secara serentak 
berpengaruh terhadap kepuasan bayar WP. Dari uji t diperoleh hasil bahwa secara 
parsial variabel-variabel responsivitas tidak berpengaruh terhadap kepuasan bayar 
WP. 

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa: 
1. Semakin tinggi tingkat responsivitas pegawai pajak akan diikuti semakin 

tingginya tingkat kepuasan bayar WP dalam membayar pajak. 
2. Besarnya sumbangan yang diberikan keseluruhan variabel empati terhadap 

keluhan, kecepatan menangani keluhan, kewajaran menangani keluhan, dan 

kemudahan untuk berhubungan terhadap variabel tingkat kepuasan bayar WP  
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