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ABSTRAK 
Sejak keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, pemerintah Indonesia telah melakukan 

beragam inovasi-inovasi e-Government selama kurang lebih lima belas tahun dengan berbagai 

macam perubahan demi perubahan agar terbentuk negara yang semakin melek akan kemajuan 

teknologi. Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang terus melakukan terobosan 

di bidang e-Government dengan menciptakan berbagai inovasi di bidang e-Government, salah 

satunya adalah aplikasi Electronic Filing atau e-Filing yang digunakan untuk melakukan 

pelaporan SPT Tahunan Pajak menjadi lebih mudah, singkat, dan efisien. Penelitian ini 

bertujuan untuk menilai kualitas layanan e-Filing oleh para Wajib Pajak dengan 

menggunakan metode e-Government Quality atau e-Govqual. Atribut-atribut di dalam empat 

buah dimensi e-Govqual (efficiency, trust, reliability, dan citizen support) digunakan sebagai 

variabel dalam penelitian ini. Metode Importance Performance Analysis (IPA) membantu e-

Govqual untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari masing-masing atribut 

e-Govqual dengan mengklasifikasikannya dalam kuadran-kuadran kartesius sehingga dapat 

dilihat apakah kualitas layanan e-Filing sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dan sesuai 

dengan harapan wajib pajak. Nilai-nilai dalam IPA (concentrate here, keep up the good work, 

low priority, dan possible overkill) akan menjadi nilai dari kualitas layanan e-Filing oleh 

wajib pajak. 

Kata kunci: e-Government, e-Filing, e-Govqual, kualitas layanan, importance performance 

analysis  

 

ABSTRACT 

Since the issuance of Presidential Instruction No. 3 In 2003, the Indonesian government 
has carried out a variety of e-Government innovations for approximately fifteen years with 
various changes to make a country that is increasingly literate in technological progress. 
The Ministry of Finance is a ministry that continues to make breakthroughs in the field of 
e-Government by creating various innovations, one of his innovations is the e-Filing 
application that is used to report Annual Tax Returns to be easier, shorter, and more 
efficient. This study aims to assess the service quality of e-Filing by taxpayers using the e-
Govqual method. The attributes in the four dimensions of e-Govqual (efficiency, trust, 
reliability, and citizen support) are used as variables in this study. Importance 
Performance Analysis (IPA) helps e-Govqual to measure the importance level and 
performance level of e-Govqual attribute by classifying in cartesius quadrants. So it can be 
seen how the service quality of e-Filing is in accordance with taxpayer requirements and in 
line with expectations taxpayer. Values in IPA (concentrate here, keep up the good work, 
low priority, and possible overkill) will be the value of the service quality of e-Filing by 
taxpayers. 
Keyword: e-government, e-filing, e-govqual, service quality, importance performance 

analysis. 

 

PENDAHULUAN 

Electronic Government atau e-Government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara 

pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan 
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penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) 

pelayanan.[2] 

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah Indonesia berbondong-

bondong untuk terus mengembangkan berbagai layanan pemerintah berbasis elektronik yang 

diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi aktif kepada masyarakat. 

Salah satu layanan e-Government di Indonesia yang dipegang oleh Kementerian Keuangan 

dan telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh masyarakat Indonesia adalah Electronic 

Filing (e-Filing). E-Filing adalah sebuah kemudahan yang diberikan Kementerian Keuangan 

melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam proses penyampaian pajak tahunan atau pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[4] 

Penyampaian laporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain; 

secara langsung, melalui Pos/ Jasa Ekspedisi, DJP Online, dan Application Service Provider (ASP). 

Dilihat dari bagaimana SPT dilaporkan, bisa dikatakan bahwa SPT sendiri terdiri dari dua jenis, 

yaitu SPT berbentuk lembaran formulir cetak (hardcopy) dan SPT berbentuk elektronik (e-SPT). 

Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing namun tetap memiliki fungsi 

yang sama. 

e-Filing adalah cara penyampaian atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang 

dilakukan online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) 

atau melalui aplikasi penyedia layanan SPT Elektronik yang disediakan Application Service 

Provider (ASP)/ penyedia jasa aplikasi pajak.[8] Sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 8 Tahun 

2015, e-Filing menjadi wajib bagi para Wajib Pajak (WP) untuk melakukan proses pelaporan SPT. 

Sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan e-Filing dengan sebaik-baiknya. 

e-Filing merupakan sebuah terobosan baik yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada 

para wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah, cepat, 

dan efisien sehingga wajib pajak menjadi semakin patuh dan tepat waktu dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya 

e-Filing pajak pun tentu bertujuan untuk mencapai kemudahan masyarakat dalam menerima 

pelayanan dari pemerintah. Namun, baik atau tidaknya kualitas e-Filing tentu perlu dilihat 

bagaimana tanggapan masyarakat dalam menggunakannya. Apakah e-Filing Sehingga, layanan e-

Filing perlu diukur bagaimana kualitasnya, apakah layanan yang diberikan pemerintah sudah baik atau belum, dapat 

diterima atau tidak oleh masyarakat, semakin memudahkan atau justru semakin mempersulit, dan 

sebagainya. Besar kecilnya tentu menjadi sebuah masukan agar pemerintah semakin berbenah 

menjadi semakin lebih baik dan dekat dengan masyarakat. 

Pengukuran kualitas layanan dapat diukur dengan berbagai metode pengukuran kualitas 

layanan. Kualitas layanan lebih menekankan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas, dan level 

atau tingkat.[12] Untuk mengetahui bagaimana nilai kualitas dari suatu layanan tentu diperlukan 

metode atau cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas layanan produk/ jasa 

tersebut. Salah satu metode untuk mengukur kualitas layanan adalah e-Government Quality (e-

Govqual). Sebelum munculnya e-Govqual, di tahun- tahun terdahulunya, kualitas layanan paling 

awam dinilai dengan menggunakan metode Servqual atau service quality. Servqual yang 

dikembangkan oleh Parasuraman pada tahun 1988 dinilai memiliki kemampuan yang dapat 

mencapai nilai yang paling baik. Servqual mengacu kepada lima buah dimensi pengukuran yaitu; 

reliability (keunggulan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), tangibles (bukti 

langsung), dan empathy (empati). Penilaian Konsumen dikonsepkan sebagai apa yang diharapkan 

konsumen dari layanan yang dianggap berkualitas dan nilai yang diberikan konsumen berdasarkan 

layanan yang didapat secara nyata dirasakan. 

Adapun metode Webqual yang dikembangkan oleh Stuart Barnes pada tahun 2000. Webqual 

adalah salah satu metode pengukuran kualitas yang ditunjukkan untuk mengukur kualitas website. 

Teknik pengukuran Webqual dilakukan berdasarkan persepsi dari pengguna akhir. Webqual juga 

merupakan metode yang dikembangkan dari metode Servqual yang disusun Parasuraman. 

Websqual biasa digunakan untuk mengukur website internal seperti; pusat layanan pekerjaan, 

portal layanan kepegawaian, portal layanan mahasiswa, perpustakaan, dll. 
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Sedikit berbeda dengan Webqual atau pun Servqual, e-Govqual lebih dikhususkan untuk 

mengukur kualitas layanan berbasis elektronik milik pemerintah atau e-Government. e-Govqual 

adalah sebuah konsep pengukuran kualitas layanan dari segi layanan elektronik yang berfokus pada 

situs atau portal milik pemerintah. Papadomichelaki dalam penemuannya, membagi skala 

pengukuran e-Govqual menjadi empat dimensi, yaitu; efficiency (Efektivitas), trust (Kepercayaan), 

reliability (Keunggulan), dan citizen support (Dukungan Warga Negara).[6]  

Dimensi-dimensi dalam metode e-Govqual inilah yang akan peneliti gunakan untuk 

mengukur kualitas layanan dengan menggunakan atribut-atribut yang ada dalam empat dimensi e-

Govqual sebagai variabel-variabel pengukuran dalam penelitian. Ketika nilai dari masing-masing 

atribut e-Govqual telah ditemukan, maka diperlukan sebuah metode untuk mengukur tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut. Importance Performance Analysis (IPA) 

merupakan metode analisis data yang diharapkan dapat menemukan bagaimana kualitas layanan 

aplikasi e-Filing. Pendekatan Importance Performance Analysis digambarkan dalam sebuah 

diagram kartesius yang terdiri dari sumbu X yang merepresentasikan tingkat kinerja dan sumbu Y 

yang merepresentasikan tingkat kepentingan. Dengan bantuan Importance Performance Analysis 

(IPA), maka dapat ditemukan bagaimana nilai atribut tersebut, apakah tergolong concentrate here 

(kepentingan tinggi/ kinerja rendah), keep up the good work (kepentingan tinggi/ kinerja tinggi), 

low priority (kepentingan rendah/ kinerja rendah), atau possible overkill (kepentingan rendah/ 

kinerja tinggi). 

Pada penelitian sebelumnya mengenai penggunaan e-Govqual, Wahono mengambil kasis 

tentang kualitas layanan e-Government di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), didapat bahwa 

hasil penilaian adalah kurang baik pada kualitas layanan website pemerintah NTB dengan nilai 

yang hanya mencapai 40,2% sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala setiap 

tahunnya demi peningkatan layanan pemerintah yang lebih baik.[12] Wahono menggunakan lima 

dimensi e-Govqual dan 28 atribut e-Govqual untuk menilai kualitas layanan pada website 

pemerintah www.ntbprov.go.id. Diketahui bahwa 85,22% dari jumlah responden yang 

menggunakan website pemerintah NTB berada pada tingkat kesesuaian, dan -0,61 pada tingkat 

kesenjangan. Sehingga kinerja dari layanan website belum dapat memenuhi harapan pengguna. 

Lalu dari hasil kuadran dengan menggunakan metode analisis IPA, didapatkan 4 atribut dengan 

prioritas utama dan 8 atribut dengan prioritas yang lebih rendah.  

Penelitian lain tentang pemanfaatn e-Govqual untuk mrrngukur kualitas layanan e-

Government juga dilakukan oleh Napitupulu pada tahun 2016. Napitupulu melakukan analisa pada 

kualitas layanan e-Government di pemerintahan kota X dengan menggunakan 4 dimensi milik e-

Govqual dan 21 atribut e-Govqual. Dalam penelitiannya, didapat bahwa kinerja layanan pada 

Pemerintah Kota X masih di bawah harapan publik, artinya masyarakat masih belum merasa puas 

terhadap kualitas layanan yang disediakan Pemerintah Kota. Dari hasil analisis dengan 

menggunakan IPA, terdapat 4 buah faktor layanan e-Government yang menjadi prioritas utama, 

seperti pegawai yang tanggap terhadap permasalahan pengguna, pengetahuan yang dimiliki 

pegawai dinilai sudah memadai untuk menjawab persoalan masyarakat, kemampuan pegawai 

untuk menyampaikan tentang layanan dengan percaya diri dan penuh keyakinan serta informasi 

tentang layanan yang dinilai sudah memadai. 

  Penelitian-penelitian di atas menunjukan bahwa metode e-Govqual dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas layanan elektronik milik pemerintah dengan menggunakan atribut-atribut yang 

ada pada masing-masing dimensinya. Model IPA sebagai pendekatan untuk menguji tingkat 

kualitas layanan e-Government mampu memberikan jawaban yang sesuai, apakah kinerja dan 

kepentingan seimbang, atau berat sebelah. Dan kemudian dapat diberikan rekomendasi yang baik 

untuk layanan e-Government tersebut sehingga diharapkan dapat membuat layanan pemerintah 

menjadi semakin baik ke depannya. 

Sehingga, dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian metode e-Govqual untuk 

mengukur bagaimana kualitas layanan e-Government milik Kementerian Keuangan yaitu e-Filing 

dari sudut pandang para wajib pajak yang menggunakan e-Filing dalam melakukan proses e-SPT 

atau pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Peneliti menggunakan 4 dimensi utama metode e-

Govqual dan 21 atribut yang akan peneliti gunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. 

 

METODE 

1) Metodologi Penelitian 
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Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan kerja penelitian 

seperti yang ada pada Gambar 1 di bawah ini. Penelitian ini akan melakukan studi literatur 

terlebih dahulu terkait dengan hal-hal yang berperan dalam penelitian ini seperti, e-

Government, e-Filing, e-Government Quality, dan Importance Performance Analysis. 

Setelah itu akan dilakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan atribut-atribut 

metode e-Govqual seperti pada Tabel 1. Dan proses analisis data yang akan dijelaskan pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 1. Workflow Metodologi Penelitian 

 

2) Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei berupa 

kuisioner dengan menggunakan atribut-atribut pada dimensi e-Govqual sebagai variabel 

penelitian. Di tahun 2011, Papadomichelaki mengembangkan sebuah konsep pengukuran kualitas 

layanan dari segi layanan elektronik yang berfokus pada situs atau portal milik pemerintah yang 

disebut e-Government Quality (e-Govqual). E-Govqual lebih tepat digunakan untuk mengukur 

electronic service quality yang ditujukan secara spesifik untuk domain milik pemerintah.[6]  

Sebelum munculnya e-Govqual, kualitas layanan paling awam dinilai menggunakan 

metode servqual atau service quality. Servqual melihat penilaian konsumen sebagai kesenjangan 

antara apa yang diharapkan konsumen dari sebuah layanan yang dipandang berkualitas, dan 

evaluasi yang diberi konsumen berdasarkan pelayanan yang nyata dirasakan.[8] Servqual menilai 

dari 5 skala dimensi yaitu; (1) tangibles menilai dari fasilitias fisik, peralatan, dan penampilan 

personal, (2) reliability menilai dari kemampuan untuk melalukan layanan yang dijanjikan secara 

andal dan akurat, (3) responsiveness menilai ketersediaan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan yang cepat, (4) assurance menilai pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan karyawan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan diri, dan, (5) emphaty 

menilai kepedulian, dan perhatian yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya.   

Sedikit berbeda dengan servqual, e-Government Quality (e-Govqual) yang akan digunakan 

dalam penelitian ini memiliki 4 buah skala dimensi yang digunakan sebagai faktor-faktor untuk 

mengukur kualitas layanan e-Government. Gambar 2 di bawah menunjukkan 4 buah dimensi yang 

dimiliki model e-Govqual, yaitu 

1. Efficiency (Efektivitas) 

Nilai variabel dilihat dari tingkat kemudahan menggunakan layanan. Dalam dimensi ini 

terdapat 7 buah atribut. 

2. Trust (Kepercayaan) 
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Nilai variable dilihat dari tingkat kepercayaan konsumen untuk menggunakan layanan. 

Dalam dimensi ini terdapat 11 buah atribut.  

 

3. Reliability (Keunggulan) 

Nilai variable dilihat dari segi kegunaan atau kemampuan layanan (aksesibilitas, 

ketersediaan, dan akurasi) yang diberikan. Dalam dimensi ini tersapat 5 buah atribut. 

4. Citizen Support (Dukungan Warga Negara) 

Nilai variable dilihat dari bagaimana kemampuan layanan dapat membantu konsumen 

untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam dimensi ini terdapat 10 buah atribut. 

 

:  

Gambar 2. Dimensi-Dimensi pada e-Govqual 

  

Papadomichelaki membagi skala e-Govqual menjadi 21 buah atribut dalam 4 skala dimensi 

utama pengukuran kualitas layanan e-Government seperti pada Tabel 1 di bawah ini. Atribut-

atribut ini digunakan sebagai variabel dalam kuisioner penelitian ini.[7] 

 

Tabel 1. Atribut-Atribut dalam Dimensi e-Govqual Papadomichelaki 

Efektivitas (Efficiency) 

1. Struktur situs e-Government ini jelas dan mudah diikuti. 

2. Mesin pencari situs e-Government ini efektif. 

3. Peta situs-situs e-Government ini terorganisir dengan baik. 

4. Situs e-Government ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. 

5. Informasi yang ditampilkan di situs e-Government ini adalah detail yang sesuai. 

6. Informasi yang ditampilkan di situs e-Government ini segar. 

7. Informasi tentang penyelesaian lapangan di situs e-Government ini sudah cukup. 

 

Kepercayaan (Trust) 

1. Akuisisi nama pengguna dan kata sandi di situs e-Government ini aman. 

2. Hanya data pribadi yang diperlukan yang disediakan untuk otentifikasi pada e-Government ini. 

3. Data yang diberikan oleh pengguna di situs e-Government ini diarsipkan dengan aman. 

4. Data yang disediakan di situs e-Government ini hanya digunakan untuk alasan yang diajukan. 

 

Keunggulan (Reliability) 

1. Formulir di situs e-Government ini diunduh dalam waktu singkat. 

2. Situs e-Goverment ini tersedia dan dapat diakses kapan pun Anda membutuhkannya. 

3. Situs e-Government ini berhasil melakukan layanan berdasarkan permintaan pertama. 

4. Situs e-Government ini menyediakan layanan tepat waktu. 

5. Halaman situs e-Government diunduh cukup cepat. 

6. Situs e-Government ini berfungsi dengan baik dengan browser default Anda. 

 

Dukungan Warga Negara (Citizen Support) 

1. Pegawai menunjukkan minat yang tulus dalam memecahkan masalah pengguna. 
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2. Pegawai memberikan balasan secepatnya ke pertanyaan pengguna. 

3. Pegawai memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyan pengguna. 

4.    Pegawai memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan kepercayaan diri. 

Atribut-atribut pada Tabel 1 adalah kunci yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana 

kualitas layanan e-Filing yang dirasakan para wajib pajak. Dengan kata lain, penelitian ini akan 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan para wajib pajak terhadap aplikasi e-Filing, dan 

bagaimana kesesuaiannya antara kinerja e-Filing dengan tingkat kepentingan wajib pajak dalam 

menggunakan e-Filing.  

 

3) Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Importance 

Performance Analysis (IPA). IPA adalah sebuah teknik yang mudah diterapkan untuk mengukur 

kepentingan dan kinerja atribut sehingga dapat memajukan pengembangan program pemasaran 

menjadi lebih efektif.[5] Sedangkan menurut Silva, Importance Performance Analysis adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sebuah barang atau 

jasa.[10] Metode IPA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi atribut mana yang harus 

ditingkatkan untuk menambah nilai rata-rata kepuasan masyarakat sesuai yang diharapkannya. 

Dasar dari IPA adalah tingkat kinerja (performance) dan tingkat kepentingan (importance). Dua 

dasar ini akan menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kualitas produk atau 

jasa yang diberikan oleh e-Government. 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, makan diperlukan sebuah proses 

analisis yang dapat menilai tingkat kesesuaian antara harapan para wajib pajak dan kinerja layanan 

e-Filing, yaitu Importance Performance Analysis (IPA). Data hasil kuisioner yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan e-Govqual kemudian akan dianalisa dengan 

bantuan IPA untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan aplikasi e-Filing berdasarkan 

perspektif para pelaku wajib pajak. 

Analisis yang dilakukan dalam IPA adalah analisis tingkat kesesuaian, analisis tingkat 

kesenjangan (GAP), dan analisis kuadran dengan mempetakan skala prioritasnya ke masing-

masing kuadran sesuai perspektif kepentingan dan kinerja yang dihasilkan.[6] Setelah itu dapat 

menentukan rekomendasi untuk atribut yang diprioritaskan. Hasil analisis IPA dengan menghitung 

nilai rata-rata (mean) dari masing-masing atribut di tiap dimensi e-Govqual. Analisis GAP antara 

kinerja layanan dan kepentingan menunjukkan secara umum kinerja layanan yang sebenarnya.  

Pendekatan IPA digambarkan dalam sebuah diagram kartesius yang terdiri dari sumbu X 

yang merepresentasikan tingkat kinerja dan sumbu Y yang merepresentasikan tingkat kepentingan. 

Pada Gambar 3 terdapat empat kuadran, yaitu : 

a. Concentrate here (kuadran A) 

Pelanggan merasa layanan yang diberikan pemberi layanan rendah padahal pelanggan 

beranggapan bahwa layanan tersebut tinggi. Sehingga nilai harapan tinggi dan nilai kinerja 

rendah. Artinya dibutuhkan perhatian untuk perbaikan dan peningkatan dari atribut yang 

dianggap kurang 

b. Keep up the good work (kuadran B) 

Pelanggan menghargai layanan yang diberikan oleh pemberi layanan dan pemberi layanan 

memiliki kinerja yang baik. Sehingga nilai harapan tinggi dan nilai kinerja tinggi. Hal ini 

berarti ada kesempatan untuk mempertahankan atribut yang memiliki keunggulan, 

c. Low priority (kuadran C) 

Pemberi layanan dinilai rendah dalam menyediakan pelayanan, tetapi pelanggan tidak 

menganggap fitur-fitur yang dimiliki layanan tersebut sangat penting. Sehingga nilai harapan 

rendah dan nilai kinerja juga rendah. Ini berarti terdapat atribut yang kurang namun tidak 

perlu perhatian lebih, 

d. Possible overkill (kuadran D) 

Kinerja pemberi layanan dinilai baik, tetapi pelanggan tidak memperdulikan hal tersebut. 

Sehingga nilai harapan rendah namun nilai kinerjanya tinggi. Hal ini berarti terdapat atribut 

yang memiliki kinerja dengan sumber daya berlebih dan harus diberikan kepada atribut yang 

kurang. [10] 
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Gambar 3. Kuadran dalam Importance Performance Analysis (IPA) 
 

HASIL  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian metode terlebih dahulu yang akan 

digunakan sebagai hasil hipotesa dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa atribut saja 

sebagai contoh penggunanaan metode e-Govqual dan Importance Performance Analysis (IPA). Di 

bawah ini, akan diberikan sebuah contoh kasus pengukuran kualitas layanan e-Filing yang akan 

diberikan kepada para wajib pajak di sebuah wilayah X dengan menggunakan 14 atribut e-

Govqual. Contoh atribut-atribut yang akan digunakan untuk mengukur kualitas layanan e-Filing di 

kota X adalah seperti yang ada pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Contoh Atribut-Atribut e-Govqual pada Contoh Kasus X 

No Atribut Variabel 

Dimensi  Trust   

1 Akuisisi nama pengguna dan kata sandi di situs e-Government ini aman. AT1 

2 
Data yang disediakan di situs e-Government ini hanya digunakan untuk 

alasan yang diajukan 
AT2 

Dimensi Reliability   

3 Formulir di situs e-Government ini diunduh dalam waktu singkat AR1 

4 
Situs e-Goverment ini tersedia dan dapat diakses kapan pun Anda 

membutuhkannya 
AR2 

5 Situs e-Government ini menyediakan layanan tepat waktu AR3 

6 Halaman situs e-Government diunduh cukup cepat AR4 

7 
Situs e-Government ini berfungsi dengan baik dengan browser default 

Anda 
AR5 

Dimensi Citizen Support   

8 
Pegawai menunjukkan minat yang tulus dalam memecahkan masalah 

pengguna 
AC1 

9 Pegawai memberikan balasan secepatnya ke pertanyaan pengguna AC2 

10 Pegawai memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyan pengguna AC3 

11 
Pegawai memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan 

kepercayaan diri 
AC4 

Dimensi Efficiency   

12 Mesin pencari situs e-Government ini efektif AE1 

13 Struktur situs e-Government ini jelas dan mudah diikuti AE2 

14 
Situs e-Government ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

pengguna 
AE3 
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Setelah menentukan atribut apa saja yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai variabel 

dari para wajib pajak, maka akan dilakukan proses pengumpulan data yang kemudian hasil 

tersebut akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode analisis IPA seperti pada Tabel 

3 berikut ini. 

Tabel 3 Contoh Hasil Analisis dengan Mengukur Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan 

No Atribut Kinerja Kepentingan 

1 AT1 3,53 4,26 

2 AT2 3,63 4,16 

3 AR1 3,53 4,13 

4 AR2 3,26 4,01 

5 AR3 2,41 3,99 

6 AR4 3,55 4,1 

7 AR5 3,54 3,77 

8 AC1 3,39 3,88 

9 AC2 3,76 4,23 

10 AC3 3,19 4,18 

11 AC4 3,39 3,98 

12 AC5 3,53 3,98 

13 AC6 3,33 3,99 

14 AC7 3,76 4,06 

 Rata-Rata (Mean) 3,41 4,05 

 

Setelah didapat nilai kinerja dan kepentingan pada masing-masing atribut, maka perlu 

dilakukan proses pemetaan hasil ke dalam perspektif kinerja dan kepentingan sesuai kuadrannya 

dengan Importance Performance Analysis (IPA), sehingga didapat hasil seperti pada Tabel   4. 

 

Tabel 4. Contoh Hasil Perhitungan dengan Metode Importance Performance Analysis (IPA) 

No Atribut Variabel Kuadran Keterangan 

Dimensi  Trust       

1 
Akuisisi nama pengguna dan kata sandi 

di situs e-Government ini aman. 
AT1 B 

Keep up the good 

work 

2 

Data yang disediakan di situs e-

Government ini hanya digunakan untuk 

alasan yang diajukan. 

AT2 B 
Keep up the good 

work 

Dimensi Reliability       

3 
Formulir di situs e-Government ini 

diunduh dalam waktu singkat. 
AR1 B 

Keep up the good 

work 

4 

Situs e-Goverment ini tersedia dan dapat 

diakses kapan pun Anda 

membutuhkannya. 

AR2 A Concentrate Here 

5 
Situs e-Government ini menyediakan 

layanan tepat waktu 
AR3 A Concentrate Here 

6 
Halaman situs e-Government diunduh 

cukup cepat. 
AR4 B 

Keep up the good 

work 

7 

Situs e-Government ini berfungsi 

dengan baik dengan browser default 

Anda. 

AR5 B 
Keep up the good 

work 

Dimensi Citizen Support       

8 
Pegawai menunjukkan minat yang tulus 

dalam memecahkan masalah pengguna. 
AC1 A Concentrate Here 
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9 
Pegawai memberikan balasan 

secepatnya ke pertanyaan pengguna. 
AC2 B 

Keep up the good 

work 

10 
Pegawai memiliki pengetahuan untuk 

menjawab pertanyan pengguna. 
AC3 A Concentrate Here 

11 

Pegawai memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan kepercayaan dan 

kepercayaan diri. 

AC4 A Concentrate Here 

Dimensi Efficiency       

12 
Mesin pencari situs e-Government ini 

efektif. 
AE1 B 

Keep up the good 

work 

13 
Struktur situs e-Government ini jelas dan 

mudah diikuti. 
AE2 A Concentrate Here 

14 

Situs e-Government ini disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing 

pengguna. 

AE3 B 
Keep up the good 

work 

 
.Dari hasil perhitungan contoh kasus pengukuran kualitas layanan e-Filing di wilayah X, 

maka dapat diberikan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan akan diberikan ketika hasil 

kuadran menunjukan bahwa atribut berada pada kuadran A dan kuadran C. Dan hasil dari contoh kasus 

pengukuran kualitas layanan e-Filing para Wajib Pajak di atas, menyatakan bahwa atribut berada 

pada kuadran A dan B, sehingga atribut yang diberikan rekomendasi perbaikan  antara lain : 

a. Situs e-Goverment ini tersedia dan dapat diakses kapan pun Anda membutuhkannya (AR2) 

b. Situs e-Government ini menyediakan layanan tepat waktu (AR3) 

c. Pegawai menunjukkan minat yang tulus dalam memecahkan masalah pengguna (AC1) 

d. Pegawai memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyan pengguna (AC3) 

e. Pegawai memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan kepercayaan diri 

(AC4) 

f. Struktur situs e-Government ini jelas dan mudah diikuti (AE2) 

 

SIMPULAN 

Jadi, kesimpulan dari penelitian tentang bagaimana Pemanfaatan Metode e-Government 

Quality (e-Govqual) untuk Mengevaluasi Kualitas Layanan e-Filing oleh Para Wajib Pajak adalah 

bahwa metode e-Govqual relevan untuk dijadikan metode pengukuran kualitas layanan e-Filing 

dengan menggunakan pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) untuk nantinya akan 

diberikan rekomendasi perbaikan untuk aplikasi e-Filing jika nilainya tidak memenuhi standar atau 

berada pada kuadran A dan kuadran C. Sehingga, dari contoh kasus pengukuran kualitas layanan 

e-Filing oleh para Wajib Pajak di Wilayah X, disimpulkan bahwa perlu adanya rekomendasi 

perbaikan pada atribut AR2, AR3, AC1, AC3, AC4, dan AE2 guna meningkatkan kualitas layanan 

e-Filing di Wilayah X sehingga ke depannya e-Filing menjadi lebih baik lagi dan apa yang 

diberikan oleh e-Filing tentu akan menjadi lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginan para Wajib Pajak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

  [1] S. Barnes & R. Vidgen. “Webqual: An Exploration of Website Quality.” ECIS 2000    

Proceedings. University of Bath, 2000. 

 

[2]     R.E. Indrajit, “Membangun Aplikasi E-Government.” Jakarta: PT Alex Media 

Komputindo. 2002. 

 

[3] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang 

Hukum dan Perundang-undangan. 

 

[4]  Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi 2011”. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011. 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL GEOTIK 2019. ISSN: 2580-8796

333



 

[5] J.A. Martilla, and J.C. James, “Importance Performance Analysis”. Journal of 

Marketing.American Marketing Association. 77-79, 1977. 

 

[6] D. Napitupulu, “Analisa Kualitas Layanan e-Government dengan Pendekatan e-Govqual & 

IPA”. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 (No.2), 153-168, 2016. 

 

[7] X. Papadomichelaki and G. Mentzas, “E-GovQual: A multiple-item scale for assessing e- 

government service quality”. Government Information Quarterly, Vol.29, 98-109, 2012. 

 

[8] A.P. Parasuraman, V.A. Zeithami, and L.L. Berry, “SERVQUAL: A multiple-item scale for 

measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing, 64, 12-40, 1988. 

 

[9] D. Puspa, “Efiling Pajak: Lapor Pajak Online Perusahaan. Dipetik dari Online Pajak”. 

Tersedia melalui: https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online, 2018. 

 

[10] F. Silva, “Importance-Performance Analysis as a Tool in Evaluating Higher Education 

Service Quality: The Empirical Result of Estig (IPB)”. [e-Journal]. Tersedia melalui : 

http://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/7120/I/IBIMA2.pdf, 2011. 

 

[11] Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri 

PAN- RB) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/ Anggota 

Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia melalui eFiling. Jakarta: 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

[12]  R.A. Wahono, “Penerapan e-Govqual dalam Sistem Evaluasi Penilaian Kualitas Layanan e-

Government Pemerintah Kabupaten Malang”.  Program Studi Sistem Informasi. Universitas 

Jember, 2017. 

PROSIDING SEMINAR NASIONAL GEOTIK 2019. ISSN: 2580-8796

334

https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online

	00. Halaman Depan
	01. Kesiapsiagaan_Siswa_SMA_Kota_Singkawang.pdf (p.1-6)
	02. Pengukuran_Kesiapan_Penerapan_Pembelajaran.pdf (p.7-11)
	03.  Pemanfaatan POM-QM untuk Menghitung.pdf (p.12-22)
	04. Studi_Pengelolaan_Ekosistem_Mangrove.pdf (p.23-35)
	05. Pengaruh Kemampuan Analisis dalam Model Pembelajaran.pdf (p.36-43)
	06. Tingkat Kerentanan Fisik Terhadap Banjir.pdf (p.44-54)
	07. Perancangan Model untuk Analisa Data Calon Mahasiswa.pdf (p.55-64)
	08. Keberhasilan dan Dampak Penerapan Sistem Informasi Desa.pdf (p.65-76)
	09. Identifikasi Interaksi Wilayah dan Analisis Location.pdf (p.77-87)
	10. Model Analisis Indeks Kecukupan Perpustakaan berbasis WebGIS.pdf (p.88-95)
	11. Manajemen Bencana dalam Spatial Study.pdf (p.96-101)
	12. Humor_Berkarakter_sebagai_Nilai_Pendidikan_Berkarakter.pdf (p.102-111)
	15. Efektifitas Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan.pdf (p.112-118)
	16. Pengembangan E-Learning untuk Meningkatkan Kompetensi.pdf (p.119-126)
	17. Perbaikan_Hasil_Review_Implementasi_Business_Intellegence.pdf (p.127-135)
	18. Pemanfaatan Teknologi GIS dan Penginderaan Jauh untuk.pdf (p.136-145)
	19. Kesiapsiagaan_Bencana_Kebakaran_revisi.pdf (p.146-152)
	20. Pengembangan Aplikasi Simulasi Benda Langit.pdf (p.153-160)
	21. Pengembangan Game Edukasi sebagai Media Pembelajaran.pdf (p.161-166)
	22. Pengetahuan Mitigasi Non Struktural Bencana.pdf (p.167-176)
	24. Optimalisasi Pendidikan Mitigasi Bencana.pdf (p.177-184)
	27. Identifikasi_Karakteristik_Awan_Hujan_Lebat_Revisi.pdf (p.185-195)
	29. Identifikasi_Karakteristik_Quasi_Linear.pdf (p.196-205)
	30. Strategi Pemanfaatan TIK untuk Promosi Kampung.pdf (p.206-218)
	31. Efektifitas Think Pair Share berbasis.pdf (p.219-225)
	32. Strategi_Manajemen_Komunikasi_Bencana__28Revisi_29.pdf (p.226-232)
	33. Analisis Kejadian Hujan Lebat.pdf (p.233-241)
	36. Tingkat_Pengetahuan_Siswa_TK.pdf (p.242-247)
	37. Peningkatan Prestasi Belajar Fisika dengan Penerapan.pdf (p.248-256)
	38. Penilaian_Kualitas_Lingkungan.pdf (p.257-263)
	40. Persepsi_Masyarakat_dalam_Mitigasi.pdf (p.264-268)
	42. Teknologi_Sistem_Informasi.pdf (p.269-278)
	43. Implementasi Sistem Informasi Geografis terhadap Kondisi.pdf (p.279-291)
	44. Pemanfaatan_Data_Mining_untuk.pdf (p.292-300)
	46. Urgensi Pengembangan Edukasi Bencana.pdf (p.301-305)
	47. Profil Kepala Rumah Tangga Perempuan di Prov Kalsel(1).pdf (p.306-315)
	48. Aplikasi_Android_Gamarc.pdf (p.316-324)
	50. Penerapan Metode E-Govqual untuk Mengevaluasi.pdf (p.325-334)
	51. Analitik_Geovisual.pdf (p.335-345)
	53. Pemodelan Spasial Erosi Lahan Daerah Tangkapan Air.pdf (p.346-355)
	54. Karakteristik Sosial Ekonomi dan Akses Pengetahuan Bencana.pdf (p.356-363)
	55. Analisis GWR pada kasus jumlah peserta.pdf (p.364-373)
	56 Pengaruh Usia, Jenis Kelamin, Status Pendidikan.pdf (p.374-383)
	57. Inventarisasi_Emisi_Gas_Rumah_Kaca.pdf (p.384-391)
	58. Potensi Airborne Gravity untuk Studi Sesar.pdf (p.392-399)
	59. Pemetaan Kerawanan Bencana Abrasi.pdf (p.400-409)
	60. Strategi Penyelarasan Strategi Bisnis.pdf (p.410-419)

