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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1   Sejarah singkat Perusahaan XYZ  

Perusahaan XYZ adalah kantor konsultan pajak yang dibentuk pada 

tahun 2007 di jakarta medio perusahaan ini bergerak di bidang jasa 

audit , konsultan pajak , jasa akuntansi dan managemen. Perusahaan 

XYZ  memulai praktek pada tahun 2009 di Semarang yang telah 

didukung oleh akuntan-akuntan yang mempunyai pengalaman  lebih 

dari 25 tahun. yang kantornya bertepatan di Semarang. Perusahaan ini 

juga menyediakan Jasa Akuntan Publik dan Konsultasi Pajak yang 

sudah mengantongi izin dari Akuntan Publik dari Menteri Keuangan 

RI , Izin Konsultan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak RI ,  Izin 

Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak RI. kantor akuntan 

publik mempunyai 18 staf yang berpengalaman handal di bidangnya, 

hingga saat ini Perusahaan XYZ memiliki ratusan klien yang memiliki 

usaha yang berbeda-beda. 
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3.2 Struktur Organisasi  

Gambar 3.1 

                            Struktur Organisasi  Perusahaan  XYZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Perusahaan. XYZ , 2017 ) 

Direktur adalah yang bertugas mengawasi perusahaan sekaligus sebagai 

konsultan utama di perusahaan. Wakil  direktur  adalah  yang berugas untuk 

mengawasi dan mengontrol kinerja para staff yang bekerja di bidang 

akuntansi maupun bidang pajak dan juga  mendampingi para klien. Di bagian 

akuntansi berjumlah 10 staff yang bertugas untuk mengaudit, melakukan 

pembukuan dan tugas lain yang dibutuhkan dalam bidang akuntansi. Di 

bagian Pajak berjumlah 7 staff yang bertugas untuk perhitungan , pembayaran 

dan pelaporan di bidang pajak dan tugas lain yang berhubungan dengan 

perpajakan. Bagian rumah tangga berjumlah 1 orang yang bertugas untuk 

konsumsi , kerapian dan kebersihan kantor. 
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3.3 Metode Penelitian   

3.3.1 Obyek dan lokasi  

Obyek yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu persepsi Wajib Pajak 

tentang kemudahan dan lain lain serta keputusan 

Lokasi dalam tugas akhir ini yaitu KPP sekitar Semarang Barat  

3.3.2  Populasi dan sample  

Populasi yang digunakan Wajib Pajak di wilayah KPP Semarang Barat 

karena , lokasinya sangat dekat dan mudah untuk dijangkau dari populasi di 

ambil sebanyak 30 responden dengan metode snowball sampling.  

Metode snowball sampling adalah teknik penentuan sample yang  

jumlahnya kecil kemudian menjadi besar contohnya, pertama-tama memulai 

dari pemilihan satu responden untuk dapat melengkapi data namun dirasa 

kurang maka diberikan sample sebelumnya kepada responden kedua, ketiga 

dan seterusnya. 

3.3.3 Data dan Variabel  

a. Jenis data 

Tugas akhir ini hanya menggunakan data primer. 

Data primer adalah  data yang diperoleh secara langsung oleh sumbernya 

atau pihak pertama. Pada saat memperoleh data ada hubungan langsung 

antara penulis dengan responden, data ini di kumpulkan oleh penulis 

secara khusus bertujuan untuk menjawab tugas akhir ini. Dalam hal ini 

penulis membagikan kuisioner sebagai sumber data. Data yang 

digunakan dalam  tugas akhir ini yaitu persepsi-persepsi. 
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b. Metode Pengumpulan Data   

Metode data yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah Kuisioner 

dengan metode snowball sampling. Kuisioner adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan kepada responden, 

dengan harapan mereka memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut.pertanyaan dalam kuisioner meliputi pertama identitas responden ( 

nama , pekerjaan , jenis kelamin , nomor telepon , alamat , usia ) kedua 

persepsi kemudahan yang meliputi mudah menggunakan e-filing , akses 

mudah menggunakan e-filing , log in mudah , perintah dalam e-filing mudah 

, navigasi mudah diikuti ketiga persepsi kenyamanan/kesusaian meliputi e-

filing dapat diakses cepat , e-filing dapat diakses dimanapun , e-filing dapat 

diakases kapanpun , dan merasa percaya diri menggunakan e-filing. keempat 

persepsi performance meliputi tamplian opsi mudah di baca , respon online 

cepat , konfirmasi kedalam e-mail cepat , loding cepat , tata warna menarik. 

Kelima persepsi efisiensi meliputi e-filing dapat menghemat waktu,biaya 

dan tenaga. Keenam persepsi keputusan meliputi tetap meggunakan e-filing 

, merekomendasikan orang lain menggunakan e-filing , menceritakan hal 

positif tentang e-filing. metode snowball sampling adalah teknik penentuan 

sample yang jumlahnya kecil kemudian menjadi besar contohnya, pertama-

tama memulai dari pemilihan satu responden untuk dapat melengkapi data 

namun dirasa kurang maka diberikan sample sebelumnya kepada responden 

kedua, ketiga dan seterusnya. 
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Variabel 

Dua variable utama: persepsi  

a. persepsi Kemudahan memiliki arti yang sifatnya mudah arti 

kemudahan sendiri di pakai di sistem e-filing  karena sesuatu yang  

didapat dalam e-filing dengan keadaan yang mudah.    

b. Persepsi Kenyamanan yaitu dimana ada keadaan  nyaman maka ,   

hal tersebut  harus  ada di dalam sistem e-filing   agar para 

pengguna e-filing tidak sengan menggunakan sistem e-filing. 

c. Persepsi Performance memiliki arti yaitu berupa  tampilan atau 

sajian  dalam e-filing  dalam bentuk opsi. 

d. Persepsi Efisiensi berarti ketepatan cara dimana para pengguna e-

filing bisa menjalan kan sesuatu dengan tepat dan baik. 

e. Persepsi Keputusan ini dimana setiap pengguna sistem e-filing 

menggunakan kesempatan haknya untuk memutuskan sesuatu 

keputusan ingin menggunakan  sistem e-filing atau tidak. 

f. Persepsi Atribut presepsi ini digunakan untuk mencari jumlah rata-

rata dari persepsi persepsi yang ada atau keterkaitan antar persepsi 

dengan cara menghitung jumlah keseluruhan dibagi lalu menjadi 

banyaknya unsur yang terkait dalam persepsi-persepsi yang ada  
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3.4  Metode Analisis Data  

  Metode yang penulis gunakan dalam analisis data adalah metode : 

1. Metode Deskriptif Kualitatif  dimana metode ini menggunakan 

pengelolaan data serta pemahaman  mendalam berdasarkan keadan 

sebenarnya. Sebagai  penentu yang berhubungan dengan pengaruh 

persepsi e-filing terhadap keputusan menggunakan e-filing secara 

mandiri yang benar Deskripsi mengenai kemudahan dan lain-lain 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kecenderungan persepsi 

secara keseluruhan di dasarkan pada proporsi jawaban dalam 

presentase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


