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LAMPIRAN 

A. SURAT IJIN PENELITIAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA KOTA CIREBON 
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B. KUESIONER PENELITIAN 

Tentang Kuesioner 
Kuesioner ini dibuat sebagai bahan penelitian tentang 

persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Sistem 
Pembayaran Pajak e-billing versi 2 (terbaru). Kuesioner ini 
berisi pernyataan – pernyataan tentang faktor – faktor yang 
mempengaruhi keinginan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Cirebon untuk menggunakan e-billing 
pajak versi 2 dalam proses pemenuhan kewajiban pembayaran 
pajak. 

Identitas Responden : 

Nama (*boleh tidak diisi) :  

Jenis Kelamin : L / P 

Usia  :  

Pekerjaan  :  

Terdaftar di KPP Cirebon  : YA / TIDAK 

 
Bubuhkan tanda centang (√) untuk pertanyaan berikut  

Apakah anda melakukan pembayaran pajak sendiri?  

  :       Ya            Tidak 

Jika tidak, sebutkan pihak yang melakukan transaksi pembayaran : 
…………………………… 

e-billing adalah Metode pembayaran pajak secara 
elektronik dengan menggunakan Kode Billing. 

Apakah anda mengetahui sistem pembayaran pajak 
menggunakan e-billing pajak versi 2 (Yang saat ini 
digunakan) ? 

  :       Ya            Tidak 

Apakah anda menggunakan e-billing pajak versi 2 ?  

  :       Ya            Tidak 
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Jika tidak, Dengan cara apakah Anda 
melakukan pembayaran pajak ?  

Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) 
berbasis kertas  

        Lainnya, …………………………………………… 

Berikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Indikator Pernyataan STS TS S SS 
Persepsi Kebermanfaatan / Perceived Usefulness (PU) 

PU1 Saya merasa bahwa e-billing pajak versi 2 
memudahkan saya dalam melakukan 
pembayaran pajak 

    

PU2 Saya merasa bahwa dengan menggunakan 
e-billing pajak versi 2 tingkat error dalam 
melakukan pembayaran pajak menjadi 
lebih berkurang 

    

PU3 Menggunakan e-billing pajak versi 2 
menghemat waktu dan energi saya dalam 
melakukan pembayaran pajak 

    

PU4 Saya dapat menggunakan e-billing pajak 
versi 2 kapan saja dan dimana saja untuk 
melakukan pembayaran pajak. 

    

Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan / Perceived Ease of Use (PEOU) 
PEOU1 Saya berpikir bahwa e-billing pajak versi 2 

sangat mudah untuk dipelajari / dipahami 
    

PEOU2 Saya merasa bahwa e-billing pajak versi 2 
sangat mudah untuk dioperasikan / 
digunakan 

    

Keinginan untuk Menggunakan / Behavioral Intention to Use (BITU) 

BITU 1 
Saya akan merekomendasikan ke kerabat 
yang belum menggunakan e-billing pajak 
versi 2 dalam pembayaran pajak 

    

BITU 2 
Saya akan melakukan sendiri pembayaran 
pajak dengan e-billing pajak versi 2 

    

BITU 3 
Saya akan tetap menggunakan e-billing 
pajak versi 2 dalam pembayaran pajak, 
meskipun ada pilihan lain 
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C. HASIL PERHITUNGAN SPSS 

a. UJI VALIDITAS
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b. UJI RELIABILITAS

 



56 
 

 
 

 

c. UJI LINEARITAS 

 

d. UJI NORMALITAS 
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e. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

f. UJI MULTIKOLINEARITAS 

g. UJI F 

 

h. UJI R Square 

 

 

 



58 
 

 
 

i. UJI t 

 


