
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



 

 

 

LAMPIRAN 1 :  KUESIONER PENELITIAN 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Untuk setiap pertanyaan berikut, mohon beri tanda silang (X) atau chek list (√) pada kotak 

yang tersedia sesuai dengan pilihan bapak/ibu. 

1. Jenis Kelamin: 

Laki-laki Perempuan 

2. Status Perkawinan: 

Sudah Kawin Belum Kawin 

3. Pendidikan Terakhir: 

SMA/SMK S1 

 

D3 Lainnya ......... 

4. Apakah Anda pernah dikenakan denda atau sanksi pajak? 

Pernah Tidak Pernah 

5. Apakah Anda pernah mendaftar atau membayar pajak secara online? 

Pernah Tidak Pernah 

6. Anda  sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selama ......... tahun/bulan. 

 

 



 

 

 

DAFTAR PERNYATAAN 

(Uji Validitas dan Reabilitas) 

 

Beri tanda silang ( X ) atau tanda check list ( √ ) pada pilihan jawaban sesuai dengan 

pengalaman bapak/ibu pada tempat yang disediakan: 

STS  =   Sangat Tidak Setuju 

 TS =   Tidak Setuju 

  N =   Netral 

  S =   Setuju 

 SS =   Sangat Setuju 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Perubahan Struktur Organisasi & Sistem Kerja KPP 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 Petugas pajak harus mengerti tentang peran mereka 

dalam melayani Wajib Pajak.           

2 Sistem kerja di KPP ini sudah sistematis. 

           

3 Pengalokasian kegiatan ke sub unit yang berbeda 

diperlukan agar petugas pajak mengerti peran di 

bidang pekerjaannya secara menyeluruh.           

Perubahan Implementasi Pelayanan WP 

4 Petugas pajak memberikan informasi yang saya 

butuhkan dengan jelas.           

5 Pelayanan dari petugas pajak membuat saya nyaman. 

           

6 Salah satu alasan saya mambayar pajak di KPP ini 

ialah karena pelayanan petugas yang ramah.           

Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

7 KPP ini menyediakan fasilitas teknologi informasi 

yang saya butuhkan seperti internet.           



 

 

 

8 Selain mendatangi langsung ke KPP, saya dapat 

membayar pajak secara online.           

9 Informasi pajak yang diterangkan di media elekronik 

membuat saya mengerti dan membayarkan pajak 

dengan benar.           

Kode Etik 

10 Saya mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan 

sebagai kode etik Wajib Pajak.           

11 Salah satu kode etik petugas yaitu menghitung pajak 

dengan menjunjung kejujuran dan bersikap netral.            

12 Petugas menjaga kerahasiaan data-data pribadi wajib 

pajak sebagai kode etik dalam bekerja.           

 

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan 

Kepemilikan NPWP 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

13 Setiap warga yang sudah mempunyai penghasilan 

sendiri, berkewajiban mendaftarkan dirinya untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).           

14 Selain Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP bisa 

dijadikan identitas.           

Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak 

15 Hak kerahasiaan Wajib Pajak dilindungi oleh petugas. 

           

16 Saya berhak mangajukan  Keberatan, Banding, dan 

atau Peninjauan Kembali jika tidak sependapat dengan 

perhitungan pajak dari petugas.           

Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pelanggaran 

17 Sebagai Wajib Pajak, saya mematuhi kewajiban 

karena saya tahu tentang sanksi jika melanggar.           

18 Saya akan membayar denda sebagai sanksi jika saya 

melanggar peraturan perpajakan.           



 

 

 

19 Sanksi pajak dapat diterbitkan melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT).           

Pengetahuan dan pemahaman PTKP, PKP, dan tarif pajak 

20 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku 

sudah sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.           

21 Saya merasa rumit dalam penghitungan Penghasilan 

Kena Pajak (PKP).           

22 Tarif Pajak yang berlaku sudah sesuai dengan keadaan 

masyarakat saat ini.           

Pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi 

23 Peraturan perpajakan lebih mudah dipahami dari 

teman dibanding petugas dalam memberikan 

informasi.           

24 Pengetahuan tentang peraturan perpajakan di iklan 

media elektronik dan sosialisasi petugas sudah jelas 

memberikan informasi.           

Pengetahuan dan pemahaman melalui tryning 

25 Frekuensi menghadiri seminar pajak menambah 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan.           

26 Untuk mendapatkan pemahaman tentang perpajakan 

dibutuhkan budget yang tinggi.           

 

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

27 Karakter seorang Wajib Pajak terlihat dari seberapa 

tingginya tingkat pendidikan.           

28 Pendidikan mengajarkan peraturan perpajakan kepada 

Wajib Pajak.           

29 Pendidikan lebih memudahkan Wajib Pajak belajar 

menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dibanding 

belajar dari petugas.           



 

 

 

Pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan berancana 

30 Wajib Pajak menggunakan pendidikan untuk 

menyikapi perhitungan pajaknya.           

31 Wajib Pajak akan memikirkan lagi tentang pendidikan 

dan gelar yang dimiliki jika akan melakukan 

pelanggaran perpajakan.           

Kegiatan pendidikan didapat dari lingungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

32 Lingkungan sekitar (keluarga, sekolah, masyarakat) 

mendorong Wajib Pajak membayar pajak secara 

teratur.           

33 Jika Wajib Pajak akan malu pada lingkungan sekitar 

jika melanggar peraturan perpajakan .           

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

34 Saya kurang mengerti saat mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak (WP).           

35 Selain mendatangi KPP secara langsung, saya dapat 

mendaftarkan diri secara online.           

36 Kejujuran diperlukan dalam pengisian data untuk 

mendaftarkan diri sebagai WP.           

Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT 

37 Saya menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat waktu.           

38 Saya kurang mengerti dalam mengisi dan 

menyetorkan kembali SPT.           

39 Kejujuran diperlukan dalam pengisian SPT.           

Kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang 

40 Menghitung sendiri besar pajak terutang akan 

meningkatkan kepercayaan saya dalam membayar 

pajak.           



 

 

 

41 Saya berkewajiban membayar pajak sesuai dengan 

perhitungan pajak menurut Undang-undang.           

42 Kejujuran diperlukan untuk menghitung dan 

membayar pajak.           

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 

 43 Tunggakan pajak meringankan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak.           

44 Pencairan tunggakan pajak harus dilunasi sebelum 

jatuh tempo.           

45 Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pencairan tunggakan pajak yaitu dengan kegiatan 

penyuluhan pajak.           

 



 

 

 

DAFTAR PERNYATAAN 

(Setelah Uji Validitas dan Reabilitas) 

 

 

Beri tanda silang ( X ) atau tanda check list ( √ ) pada pilihan jawaban sesuai dengan 

pengalaman bapak/ibu pada tempat yang disediakan: 

STS  =   Sangat Tidak Setuju 

 TS =   Tidak Setuju 

  N =   Netral 

  S =   Setuju 

 SS =   Sangat Setuju 

 

 

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Perubahan Struktur Organisasi & Sistem Kerja KPP 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 Sistem kerja di KPP ini sudah sistematis. 

           

Perubahan Implementasi Pelayanan WP 

2 Pelayanan dari petugas pajak membuat saya nyaman. 

           

3 Salah satu alasan saya mambayar pajak di KPP ini 

ialah karena pelayanan petugas yang ramah.           

Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

4 KPP ini menyediakan fasilitas teknologi informasi 

yang saya butuhkan seperti internet.           

5 Selain mendatangi langsung ke KPP, saya dapat 

membayar pajak secara online.           

6 Informasi pajak yang diterangkan di media elekronik 

membuat saya mengerti dan membayarkan pajak 

dengan benar.           



 

 

 

Kode Etik 

7 Saya mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan 

sebagai kode etik Wajib Pajak.           

8 Salah satu kode etik petugas yaitu menghitung pajak 

dengan menjunjung kejujuran dan bersikap netral.            

9 Petugas menjaga kerahasiaan data-data pribadi wajib 

pajak sebagai kode etik dalam bekerja.           

 

 

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan 

Kepemilikan NPWP 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

10 Setiap warga yang sudah mempunyai penghasilan 

sendiri, berkewajiban mendaftarkan dirinya untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).           

11 Selain Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP bisa 

dijadikan identitas.           

Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban pajak 

12 Saya berhak mangajukan  Keberatan, Banding, dan 

atau Peninjauan Kembali jika tidak sependapat dengan 

perhitungan pajak dari petugas.           

Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pelanggaran 

13 Saya akan membayar denda sebagai sanksi jika saya 

melanggar peraturan perpajakan.           

14 Sanksi pajak dapat diterbitkan melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT).           

Pengetahuan dan pemahaman PTKP, PKP, dan tarif pajak 

15 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku 

sudah sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.           

16 Tarif Pajak yang berlaku sudah sesuai dengan keadaan 

masyarakat saat ini.           



 

 

 

Pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi 

17 Pengetahuan tentang peraturan perpajakan di iklan 

media elektronik dan sosialisasi petugas sudah jelas 

memberikan informasi.           

Pengetahuan dan pemahaman melalui tryning 

18 Frekuensi menghadiri seminar pajak menambah 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan.           

 

 

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

19 Pendidikan lebih memudahkan Wajib Pajak belajar 

menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dibanding 

belajar dari petugas.           

Pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan berancana 

20 Wajib Pajak menggunakan pendidikan untuk 

menyikapi perhitungan pajaknya.           

21 Wajib Pajak akan memikirkan lagi tentang pendidikan 

dan gelar yang dimiliki jika akan melakukan 

pelanggaran perpajakan.           

Kegiatan pendidikan didapat dari lingungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

22 Lingkungan sekitar (keluarga, sekolah, masyarakat) 

mendorong Wajib Pajak membayar pajak secara 

teratur.           

 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

23 Kejujuran diperlukan dalam pengisian data untuk 

mendaftarkan diri sebagai WP.           



 

 

 

Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT 

24 Saya menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat waktu.           

25 Saya kurang mengerti dalam mengisi dan 

menyetorkan kembali SPT.           

26 Kejujuran diperlukan dalam pengisian SPT.           

Kepatuhan menghitung dan membayar pajak terutang 

27 Menghitung sendiri besar pajak terutang akan 

meningkatkan kepercayaan saya dalam membayar 

pajak.           

28 Saya berkewajiban membayar pajak sesuai dengan 

perhitungan pajak menurut Undang-undang.           

29 Kejujuran diperlukan untuk menghitung dan 

membayar pajak.           

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 

 30 Tunggakan pajak meringankan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak.           

31 Pencairan tunggakan pajak harus dilunasi sebelum 

jatuh tempo.           

32 Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pencairan tunggakan pajak yaitu dengan kegiatan 

penyuluhan pajak.           

 


