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ABSTRAKSI 

 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Key 
Performance Indicator (KPI) di KPP Pratama Boyolali dan pelaksanaannya untuk 
meningkatkan kinerja . Sesuai dengan Surat Edaran Nomor: SE–18/PJ./2006 
tentang Key Performance Indicator (KPI). Pengukuran kinerja dilakukan setiap 
akhir semester. Agar KPP memiliki akuntabilitas dalam kinerjanya, maka perlu 
ditetapkan Indikator Kineja Utama (key performance indicator) untuk mengukur 
dan meningkatkan kinerja yang sesuai dengan PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 
Pemerintah agar tercapai efektivitas dalam kinerja dalam Kantor Pajak.  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil yang 
diperoleh adalah: perkembangan key performace indicator selama kurun waktu 
2011-2012 menunjukkan bahwa kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Boyolali 
mencapai kategori efektif (meningkat). Hal ini ditunjukan dengan indeks 
pencapaian untuk tahun 2011 sebesar 73,52% dan untuk tahun 2012 sebesar 
73,33%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari dari upaya yang dilakukan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Selain itu, pelaksanaan Key Performance 
Indicator di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali ternyata mampu untuk 
meningkatkan kinerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mempertahankan capaian sasaran strategis dari 
Key Performance Indicator. 

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali optimal dan mengalami 
peningkatan kinerja. Tetapi, juga perlu dilakukan upaya tambahan seperti 
melakukan pendekatan kepada Wajib pajak yang kurang patuh dalam 
kewajibannnya membayar dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, 
sehingga dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. 
 

Kata Kunci: key performance indicator, efektivitas, kinerja kantor pajak.  



A. LATAR BELAKANG 

Akibat efek dari penurunan ekonomi global, penerimaan pajak turut 

mengalami perlambatan. Oleh sebab itu, jajaran Direktorat Jenderal Pajak 

berusaha keras untuk meningkatkan mutu kinerja, baik di Dirjen Pajak sendiri 

maupun kinerja Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak, 

diperlukan pengukuran tingkat kinerja. Pada tanggal 27 Juli 2006, 

Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Dir jen Pajak menerbitkan 

Surat Edaran Nomor: SE–18/PJ./2006 tentang Key Performance Indicator 

(KPI). Pengukuran kinerja dilakukan setiap akhir semester (Mardika Sri 

Adiutami; 2010). Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu ditetapkan Key Performance Indicator (KPI) dalam rangka 

pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerjanya. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

1.  Untuk mengetahui efektivitas Key Performance Indicator (KPI) di KPP 

Pratama Boyolali. 

2.  Untuk mengetahui Key Performance Indicator (KPI) untuk meningkatkan 

kinerja KPP Pratama Boyolali.  

 

C. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pajak  

Dalam Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 

mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau bada yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 



digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat (dalam Mujiyati dan Abdul Aris, 2011: 1).  

2. Tinjauan Tentang Pelayanan Pajak  

a. Pelayanan Pajak 

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 

84/PJ/2011 tanggal 15 november 2011 tentang pelayanan prima 

menyatakan salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) adalah meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh 

stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan.  

Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas 

pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada Wajib Pajak. 

b. Kantor Pelayanan Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja  dari Direktorat 

Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik 

yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. 

3. Tinjauan Tentang Kinerja Pelayanan Pajak  

Menurut Wirawan (2009), kinerja adalah keluaran yang dihasilkan 

oleh fungsi-fungsi atau indikator -indikator suatu pekerjaan atau suatu 

profesi dalam waktu tertentu. 

4. Tinjauan Tentang Key Performance Indicator  (KPI)  

a. Pengertian Key Performance Indicator 

Pada dasarnya Key Performance Indicator (KPI) adalah bagian 

dari Performan ce Indicators atau indikator kinerja organisasi. 

Keunggulan Key Performance Indicator (KPI) dibandingkan dengan 

indikator-indikator kinerja lainnya, adalah bahwa Key Performance 

Indicator (KPI) merupakan indikator kunci yang benar -benar mampu 

mempresentasikan kinerja organisasi secara keseluruhan (Yodhia 

Antariksa; 2011) . 

 



b. Sasaran Strategis 

Dalam melakukan perhitungan Key Performance Indikator 

terdapat sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama. Dalam ketentuan umum Pasal 1 

PER/09/M.PAN/5/2007 yang dimaksud dengan sasaran strategis 

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah 

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktuyang 

lebih pendek dari tujuan (dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 

tahunan). 

c. Manfaat Penggunaan Key Performance Indicator  

Pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI memberikan 

sejumlah manfaat positif diantaranya adalah melalui metode Key 

Performance Indicator maka kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi 

secara lebih obyektif dan terukur, sehingga dapat mengurangi unsur 

subyektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja.  

5. Efektivitas Pelaksanaan Key Performance Indicator (KPI) 

Menurut Mardiasmo (2006:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran 

akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar kontribusi yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.  

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

diskriptif. Metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh Nazir, 2005:54). 

 

 



2. Objek Penelitian  

Objek penelitian dari skripsi ini adalah kinerja pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama di Boyolali, alasan penulis mengambil objek ini 

adalah untuk memperoleh data mengenai efektivitas Key Performance 

Indicator (KPI) yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyola li.  

3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146-147). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (Indriantoro dan 

Supomo, 2002: 146): 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi 

atau hubngan dengan responden.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. 

Dokumentasi merupakan jenis data penilitian yang antara lain berupa: 

faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan program.  

5. Teknik Analis is Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

diskriptif komparatif. Menurut Moh Nazir (2005: 58) penelitian 

komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban 

secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.  



1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Key Performance Indicator di KPP 

Pratama Boyolali 

a. Dalam SE-01/PJ.01/2012 untuk mengetahui tingkat realisasi Key 

Performance Indicator di KPP Pratama Boyolali dengan cara 

mengukur kinerja yang disajikan dalam setiap  sasaran strategis, 

yang terdiri dari: 

1) Penerimaan pajak yang optimal, yang terdiri dari 4 item 

indikator pada tahun 2011 dan 3 item indikator pada tahun 

2012. 

2) Tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan 

perpajakan, yang terdiri dari 1 item indikator pada tahun 2011 

dan 2012.  

3) Tingkat kepatuhan WP yang tinggi, yang terdiri dari 8 item 

indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

4) Pengemasan dokumen SPT yang efektif, yang terdiri dari 1 

item indikator pada tahun 2011 dan 2 item indikator pada tahun 

2012. 

5) Peningkatan penyelesaian perekaman SPT, yang terdiri dari 3 

item indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

6) Peningkatan kualitas pelayanan, yang terdiri dari 25 item 

indikator pada tahun 2011 dan 1 item indikator pada tahun 

2012. 

7) Peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan, yang terdiri 

dari 2 item indikator pada tahun 2011 dan 2012. 

8) Peningkatan penggalian potensi perpajakan, yang terdiri dari 8 

item indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

9) Optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi, yang terdiri dari 6 

item indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

10)  Optimalisasi pelaksanaan penagihan, yang terdiri dari 2 item 

indikator pada tahun 2011 dan 2012.  



11)  Peningkatan efektivitas pemeriksaan, yang terdiri dari 2 item 

indikator pada tahun 2011 dan 3 item indikator pada tahun 

2012. 

12)  Pembentuka n SDM yang berkompetensi tinggi, yang terdiri 

dari 3 item indikator pada tahun 2011 dan 2012. 

13)  Penataan organisasi yang andal, yang terdiri dari 2 item 

indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

14)  Pengelolaan anggaran yang optimal, yang terdiri dari 1 item 

indikator pada tahun 2011 dan 2012.  

Dari sasaran strategis diatas terbagi menjadi beberapa Key 

Performance Indicator dengan formula pada masing-masing 

indikator yang dapat dilihat pada lampiran I maupun lampiran II.  

Menurut informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Boyolali, untuk mengetahui tingkat efektivitas Key 

Performance Indicator di KPP Pratama Boyolali untuk tahun 2011 

dan tahun 2012 adalah dengan melihat tercapai atau belum 

tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan.  

1) Tercapai (=100%) 

2) Belum tercapai (<100%) 

b.  Indeks Keefektifan Key Performance Indicator 

Indeks = ? ? ? ? ? ? ? �?????????? ??? �? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? �? ? ? ? ? ? ? ? ?x 100%  

Penghitungan indeks diatas hanya ditinjau dari 68 item 

indikator pada tahun 2011 dan 45 item indikator pada tahun 2012 

yang ada. Indikator yang tercapai bernilai 1 dan untuk indikator 

yang belum tercapai bernilai 0.  

Dalam penelitian  yang dilakukan oleh Noer Azam Achsani, 

Sahara, Sri Mulatsih, dan Heni Hasanah (2012) , level efektivitas  

kinerja diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu :  

1) Sangat tidak efektif dengan nilai kurang dari 0,35 (20% -35,4%)  

2) Tidak efektif dengan nilai 0,36 sampai 0,52 (35,5%-52,4%) 



3) Cukup efektif dengan nilai 0,53 sampai 0,68(52,5%-68,4%) 

4) Efektif dengan nilai 0,69 sampai 0,83 (68,5% -83,4%), dan 

5) Sangat efektif dengan nilai 0,84 atau lebih (=83,5%). 

2. Analisis Perbandingan Key Performance Indicator 

Dalam analisis ini dilakukan perbandingan antara indeks Key 

Performance Indicator tahun 2011 dengan indeks Key performance 

Indicator tahun 2012. Kemudian ditarik kesimpulan dari 

perbandingan.  

 

E. HASIL PENELITIAN 

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Key Performance Indicator di KPP 

Pratama Boyolali 

Dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua belas sasaran 

strategis yang mencapai keefektifan, sehingga Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama dalam hal ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan kinerja 

untuk periode waktu selanjutnya. Dapat disimpulkan juga bahwa masih 

terdapat dua sasaran strategis yang belum mencapai keefektifan sehingga 

diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dapat meningkatkan 

pelayanan sehingga banyak Wajib Pajak yang patuh dalam membayar 

pajak.  

Indeks Keefektivan Key Performance Indicator  

Hasil perngukuran indeks pencapaian keefektivan pada tahun 2011 

sebesar 73,52% dengan sasaran strategis yang tercapai sebanyak 10 sasaran 

strategis dan 2012 sebesar 73,33% dengan sasaran strategis yang terapai 



sebanyak 9 sasaran strategis, hasil tersebut dapat dikatakan mencapai kategori 

efektif dengan nilai 0,69 sampai 0,83 (68,5% -83,4%). 

Indeks Keefektivan Key Performance Indicator 

Indeks2011 = ??????? �???????????? ? ? ? ? ? �? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ?x 100% 

               = ? ?? ?  x 100% = 73,52%  

Indeks2012  =  
? ? ? ? ? ? ? �???????????? ? ? ? ? ? �? ? ? �? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? �????????? ?�? ? ??  

                 = ? ?? ? x 100% = 73,33%  

Analisis Perbandingan Key Performance Indicator 

Dapat dilihat dari perhitungan indeks Key Performance Indicator pada 

tahun 2011 dan tahun 2012 diatas bahwa indeks efektivitas tahun 2011 sebesar 

73,52% lebih besar jika dibandingkan indeks efektivitas pada tahun 2012 

sebesar 73,33%. Pada tahun 2011 terdapat 10 sasaran strategis yang tercapai, 

terdiri dari penerimaan pajak yang optimal, tingkat kepuasan Wajib Pajak 

yang tinggi atas pelayanan perpajakan, pengemasan dokumen SPT yang 

efektif , peningkatan penyelesaian perekaman SPT, peningkatan kualitas 

pelayanan, peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan, optimalisasi 

pelaksanaan ekstensifikasi, optimalisasi pelaksanaan penagihan, pembentukan 

SDM yang berkompetensi tinggi, pengelolaan anggaran yang optimal dan 

terdapat 3 sasaran strategis yang belum tercapai yaitu tingkat kepatuhan WP 

yang tinggi, peningkatan penggalian potensi perpajakan, peningkatan 

efektivitas pemeriksaan, penataan organisasi yang andal.  



Pada tahun 2012, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali masih 

mampu mempertahankan pencapaian 9 sasaran strategis yang telah dicapai 

pada tahun 2011. Satu sasaran strategis tidak dapat dipertahankan karena 

terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh  Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Boyolali. Untuk sasaran strategis yang belum tercapai masih sama 

yaitu 3 sasaran strategis. Akan tetapi, ketiga sasaran strate gis tersebut 

mengalami peningkatan capaian. Jadi pelaksanaan Key Performance Indicator 

di KPP Pratama Boyolali mampu digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Perkembangan realisasi Key Performance Indicator selama kurun waktu 

2011-2012: 

a. Key Performance Indicator pada tahun 2011 mencapai kategori efektif 

dengan indeks pencapaian sebesar 73,52% dengan sa saran strategis 

yang tercapai adalah penerimaan pajak yang optimal, tingkat kepuasan 

Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan, pengemasan 

dokumen SPT yang efektif, peningkatan penyelesaian perekaman SPT, 

peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan efektivitas sosialisasi dan 

kehumasan, optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi, optimalisasi 

pelaksanaan penagihan, pembentukan SDM yang berkompetensi 

tinggi, pengelolaan anggaran yang optimal. 

b. Key Performance Indicator untuk tahun 2012 juga mencapai kate gori 

efektif dengan indeks pencapaian sebesar 73,33% dengan sasaran 

strategis yang tercapai hampir sama dengan pencapaian. 

Saran 



Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan, penulis 

mengajukan saran: 

1.  Perkembangan realisasi Key Performance Indicator harus terus 

ditingkatkan untuk masa yang akan datang, dengan menetapkan realisasi 

yang ingin dicapai sesuai dengan target yang ditentukan. 

2.  Pada Key Performance Indicator yang belum efektif harus mampu 

meningkatkan kinerja sehingga akan tercapai realisasi yang sesuai dengan 

target. 

3.  Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode waktu 

penghitungan Key Performance Indicator dan penelitian selanjutnya 

disarankan untuk memperbanyak Kantor Pelayanan Pajak serta 

memperluas wilayah. 
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