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Abstract 
 

The purpose of this research are 1) Analyzing the performance level at 
KPP Pratama Boyolali to taxpayers using the Importance Performance Analysis 
(IPA), and 2) Knowing the position of each dimension of service quality according 
to the level of performance and level of importance as perceived by the 
taxpayer. The research method used quantitative design and kinds of research. 
Location of this research in KPP Pratama Boyolali. The sample in this study are 
active taxpayers residing in 19 districts in the working area of the KPP Pratama 
Boyolali are 99 respondents. Data collection methods used were questionnaires 
and literature. Analysis of the data used in this research is Importance-
Performance Analysis. The results of data analysis can be summarized as follows: 
(1) PA analysis results quadrant 1 is known to have five performance factors that 
must be maintained, are neatness factor, appearance factor, employees of KPP 
Pratama Boyolali; safety factor; certainty opening and closing hours factor; 
attitude and courtesy officer factor, and factor in the employee's sense of justice 
served when reporting and plea; (2) In the second quadrant there are two factors 
that tend to be excessive, the neatness and comfort factor of the waiting room, 
and service factors in the officer receiving the file; (3) Quadrant 3 consists of 8 
factors that are included in a low priority, the hygiene factors parking lot and 
yard; cleanliness and tidiness of consulting room factor; equipment utilization 
factor; service procedures factor; employee capability responsiveness in service 
factor; employee readiness in helping customers factor; employee's ability to be 
responsive in the face of complaints and problems factor, and the factors giving 
employees a sense of justice and concern the same for every taxpayer; and (4) 
Factors in quadrant 4 is a factor of the service information in a clear and 
straightforward, and the confidence factor can be completed on time. 
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PENDAHULUAN 

Tingkat kepuasan wajib pajak dan kualitas pelayanan dalam instansi 

publik merupakan prioritas utama yang tidak bisa diabaikan. Keduanya memiliki 

makna dalam menjaga hubungan antara wajib pajak dengan pengelola pajak. 

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. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 

jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan 

administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu 

organisasi masa atau negara (Tangkilisan, 2007: 208). Kualitas (quality) adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini 

jelas merupakan definisi yang berpusat pada pelanggan (Kotler & Keller, 2009, 

Jilid 1: 143). 

Tingkat kepuasan pelanggan wajib pajak, tergantung anggapan kinerja 

dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja jauh 

lebih rendah ketimbang harapan, customer tidak puas, jika kinerja sesuai 

harapan, maka customer puas, bila kinerja melebihi harapan, maka customer 

merasa amat puas. Customer yang merasa amat puas dan customer yang merasa 

puas akan tetap loyal dan mereka akan memberikan informasi kepada orang lain 

mengenai pengalaman baik mengenai kinerja yang dirasakan. Kuncinya adalah 

memenuhi harapan customer dengan prestasi perusahaan. Perusahaan yang 

bonafit mempunyai tujuan membuat customer gembira dengan hanya 

menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih 

banyak dari yang dijanjikan (Kotler, 2009: 46-47). 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali salah satu lembaga pelayanan 

publik yang diharapkan dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan dibidang 
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perpajakan. Upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak terus 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali akan tetapi apakah 

pelayanan ini telah sesuai dengan harapan wajib pajak atau belum. Dalam 

penelitian ini,penulis mengambil judul “ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN DAN 

TINGKAT KINERJA KPP PRATAMA BOYOLALI UNTUK PERENCANAAN STRATEGI 

PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK”. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. 1. Menganalisis 

tingkat kinerja  KPP Pratama Boyolali  kepada para wajib pajak dengan 

menggunakan Importance Performance Analysis (IPA), 2. Mengetahui posisi 

setiap dimensi kualitas pelayanan menurut tingkat kinerja dan tingkat 

kepentingan menurut persepsi wajib pajak. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menggunakan jenis dan desain penelitian kuantitatif. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Boyolali yang beralamat di Jl. 

Solo Boyolali Km. 24, Telp. (0276) 321057 Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

dengan Obyek penelitian adalah seluruh wajib pajak. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 99 responden dengan metode simple random 

sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: penyebaran kuesioner. Sebelum data yang didapatkan dari hasil 

kuesioner ini diolah, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas kuesioner. 

Untuk menjawab perumusan masalah mengenai sampai sejauh mana 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali, maka digunakan Importance-Performance Analysis (John A. Martila and 

John C. James, 1997: 77-79) atau Analisa Tingkat Kepentingan dan Kinerja 

Kepuasan Pelanggan (Wajib Pajak). Jasa akan menjadi sesuatu yang bermanfaat 

apabila didasarkan pada kepentingan pelanggan dan kinerjanya bagi perusahaan. 

Artinya perusahaan seharusnya mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang 

memang dianggap penting oleh para pelanggan/customers. Tingkat kesesuaian 
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adalah hasil perbandingan skor kinerja/ pelaksanaan dengan skor kepentingan. 

Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan (wajib pajak). Adapun 

rumus yang digunakan adalah; 

Tki=
i

i

Y

X
x 100% 

Dimana : Tki = Tingkat kesesuaian responden 
Xi = Skor penilaian kinerja KPP Pratama Boyolali 
Yi = Skor penilaian kepentingan Wajib Pajak 

 
Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat 

pelaksanaan, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat 

kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan (wajib pajak) dengan.  

n

X
X i

k
i 1

  

n

Y
Y i

k
i 1

  

Dimana :         =  Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/kepuasan. 

 = Skor rata-rata tingkat kepentingan. 

 Jumlah responden  

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan 

kinerja untuk keseluruhan atribut dengan rumus : 

n

X
X i

k
i 1

  

n

Y
Y i

k
i 1

  

Dimana :   =  Nilai rata-rata tingkat kinerja. 

 = Nilai rata-rata tingkat kepentingan. 

 Jumlah responden  
 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius. Selain dari itu, bisa juga 



5 

dilakukan analisis korelasi data kualitatif untuk mengetahui seberapa dekat 

hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Berikut ini adalah 

gambar dari diagram kartesius, dimana diagram kartesius dibagi menjadi 4 

kuadran dengan fungsi yang berbeda. Nilai  ini memotong tegak lurus pada 

sumbu horizontal, yakni sumbu yang mencerminkan kinerja X sedangkan nilai 

 memotong tegak lurus pada sumbu vertical yang mencerminkan kepe 

ntingan atribut Y. Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan atribut 

serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan atribut, kemudian nilai-nilai 

tersebut diplotkan kedalam diagram kartesius seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 1. 

 
 
 
 

 

Kepentingan 
 

Tingkatkan Kinerja 
D 

 
 

Pertahankan Kinerja 
A 

  
Prioritas Rendah 

C 

 
Berlebihan 

B 
 
 

                  (Pelaksana kinerja/kepuasan) 
 

Gambar 1.  Diagram Kartesius 

Keterangan : 

1. Kuadran Pertama (A) Pertahankan Kinerja (high importance and high 
performance): Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap 
mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang 
dianggap sangat penting, namun manajemen belum melaksanakannya 
sesuai keinginan pelanggan. Sehingga mengecewakan/tidak puas. 

2. Kuadran Kedua (B) Cenderung Berlebihan (low importance and high 
performance): Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan 
kurang penting, akan tetapi pelaksanaanya berlebihan. Dianggap kurang 
penting tetapi sangat memuaskan. 

3. Kuadran Ketiga (C) Prioritas Rendah (low importance and low 
performance) : Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 
pengaruhnya bagi pelanggan, pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-
biasa saja. Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 
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4. Kuadran Keempat D Tingkatkan Kinerja (high importance and low 
performance) : menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil 
dilaksanakan perusahaan, untuk itu wajib dipertahankannya. Dianggap 
sangat penting dan sangat memuaskan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Untuk menjawab perumusan masalah mengenai sampai sejauh mana 

tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Boyolali, maka digunakan Importance-Performance Analysis atau 

Analisa Tingkat Kepentingan dan Kinerja Kepuasan Pelanggan (Wajib Pajak), 

berdasarkan kesesuaian kepentingan pelanggan dan kinerjanya bagi 

perusahaan. Artinya perusahaan seharusnya mencurahkan perhatiannya 

pada hal-hal yang memang dianggap penting oleh para pelanggan/customers. 

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/ pelaksanaan 

dengan skor kepentingan. 

Tabel 1 
Perhitungan Analisis Tingkat Kesesuaian Responden 

No Atribut Pelayanan 

Skor penilaian 
kinerja KPP 

Pratama Boyolali 
(Xi) 

Skor penilaian 
kepentingan 
Wajib Pajak 

Tingkat 
kesesuaian 
responden 

(TKi) 

 Penampilan Fisik 
(Tangible) 

   

1 kebersihan tempat 
parkir dan halaman 304 351 87% 

2 kerapihan dan 
kenyamanan ruang 
tunggu 319 351 91% 

3 Kebersihan dan 
kerapihan ruang 
konsultasi 314 347 90% 

4 kerapihan, penampilan, 
karyawan KPP 318 361 88% 

5 penggunaan peralatan 313 341 92% 
 Kehandalan (Reliability)    

6 Pelayanan petugas 
dalam menerima berkas 321 348 92% 

7 prosedur pelayanan 
kepada Saudara 314 347 90% 
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No Atribut Pelayanan 

Skor penilaian 
kinerja KPP 

Pratama Boyolali 
(Xi) 

Skor penilaian 
kepentingan 
Wajib Pajak 

Tingkat 
kesesuaian 
responden 

(TKi) 
8 Informasi pelayanan 

secara jelas dan mudah 313 357 88% 

 Tanggap 
(Responsiveness) 

   

9 kemampuan karyawan 
cepat tanggap dalam 
pelayanan 309 352 88% 

10 kerelaan karyawan 
dalam membantu 313 347 90% 

11 kemampuan karyawan 
untuk cepat tanggap 
dalam menghadapi 
keluhan dan masalah 310 347 89% 

 Kepastian (Assurance)    

12 Keamanan 325 354 92% 
13 Yakin, diselesaikan tepat 

waktu 303 358 85% 
14 kepastian jam buka dan 

jam tutup 322 353 91% 
15 sikap dan kesopanan 

petugas 330 358 92% 
 Empati (Empathy)    

16 rasa keadilan karyawan 
dalam melayani saat 
pelaporan dan 
permohonan 317 362 88% 

17 karyawan memberikan 
rasa adil dan perhatian 
yang sama terhadap 
setiap Wajib Pajak 311 352 88% 

 Terendah 303 341 88% 
 Rata - Rata 315 352 89% 

 Tertinggi 330 362 91% 

Sumber : Data primer 2013, diolah. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, tingkat kesesuaian kinerja dengan 

kepentingan pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Boyolali tertinggi 92% 

dan terendah adalah 85%. Atribut pelayanan yang memiliki tingkat 

kesesuaian tertinggi tersebut adalah penampilan fisik (Tangible) adalah 

penggunaan peralatan; kehandalan (Reliability) adalah pelayanan petugas dalam 
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menerima berkas; kepastian (Assurance) adalah keamanan, sikap dan 

kesopanan petugas. Tingkat kesesuaian kinerja dengan kepentingan pelayanan yang 

paling rendah adalah kepastian jam buka dan jam tutup.  

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tingkat kepentingan 

kinerja untuk keseluruhan atribut. 

Tabel 2 
Perhitungan Analisis IPA (Importance Performance Analysis) 

No Atribut Pelayanan 
Rata-rata penilaian 

kinerja KPP Pratama 
Boyolali (Xi) 

Rata-rata 
penilaian 

kepentingan 
Wajib Pajak (Yi) 

 Penampilan Fisik (Tangible)   
1 kebersihan tempat parkir dan 

halaman 3.04 3.51 
2 kerapihan dan kenyamanan 

ruang tunggu 3.19 3.51 
3 Kebersihan dan kerapihan 

ruang konsultasi 3.14 3.47 
4 kerapihan, penampilan, 

karyawan KPP 3.18 3.61 
5 penggunaan peralatan 3.13 3.41 

 Kehandalan (Reliability)   
6 Pelayanan petugas dalam 

menerima berkas 3.21 3.48 
7 prosedur pelayanan kepada 

Saudara 3.14 3.47 
8 Informasi pelayanan secara 

jelas dan mudah 3.13 3.57 
 Tanggap (Responsiveness)   

9 kemampuan karyawan cepat 
tanggap dalam pelayanan 3.09 3.52 

10 kerelaan karyawan dalam 
membantu 3.13 3.47 

11 kemampuan karyawan untuk 
cepat tanggap dalam 
menghadapi keluhan dan 
masalah 3.10 3.47 

 Kepastian (Assurance)   
12 Keamanan 

3.25 3.54 
13 Yakin, diselesaikan tepat waktu 3.03 3.58 
14 kepastian jam buka dan jam 

tutup 3.22 3.53 
15 sikap dan kesopanan petugas 3.30 3.58 
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No Atribut Pelayanan 
Rata-rata penilaian 

kinerja KPP Pratama 
Boyolali (Xi) 

Rata-rata 
penilaian 

kepentingan 
Wajib Pajak (Yi) 

 Empati (Empathy)   

16 rasa keadilan karyawan dalam 
melayani saat pelaporan dan 
permohonan 3.17 3.62 

17 karyawan memberikan rasa 
adil dan perhatian yang sama 
terhadap setiap Wajib Pajak 3.11 3.52 

 
Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius. Selain dari itu, bisa juga 

dilakukan analisis korelasi data kualitatif untuk mengetahui seberapa dekat 

hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Berikut ini adalah 

gambar dari diagram kartesius, dimana diagram kartesius dibagi menjadi 4 

kuadran dengan fungsi yang berbeda. Nilai  ini memotong tegak lurus pada 

sumbu horizontal, yakni sumbu yang mencerminkan kinerja X sedangkan nilai 

 memotong tegak lurus pada sumbu vertikal yang mencerminkan 

kepentingan atribut Y. Setelah diperoleh bobot kinerja dan kepentingan 

atribut serta nilai rata-rata kinerja dan kepentingan atribut, kemudian nilai-

nilai tersebut diplotkan kedalam diagram kartesius. Hasil perhitungan pada 

Tabel 2 selanjutnya ditampilkan berupa dua macam grafik IPA. Grafik yang 

pertama mempergunakan nilai rata-rata pada skala pengukuran tingkat 

kepuasan dan prioritas penanganan sebagai garis pemisah antar kuadran 

seperti terlihat pada Gambar di bawah ini. 
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Gambar 2. 
Diagram Kartesius Nilai Rata-Rata Pada Skala Pengukuran Tingkat Kepuasan 

dan Prioritas Penanganan Sebagai Garis Pemisah Antar Kuadran 
 

Pada Gambar 2. terlihat secara umum responden menyatakan bahwa 

17 faktor berkaitan dengan pelayanan KPP Pratama Boyolali berada pada 

Kuadran 1 (Pertahankan Kinerja) atau secara umum dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan pada saat ini sudah sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

Kajian lebih mendetail mengenai pengelompokan faktor-faktor apa 

saja yang sesungguhnya masih perlu ditingkatkan atau tidak perlu terlalu 

mendapatkan perhatian, maka dipergunakan grafik IPA yang 

mempergunakan nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat kepuasan dan 

prioritas penanganan (Tabel 17) sebagai garis pemisah antar kuadran seperti 

terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. 
Diagram Kartesius Yang Menggunakan Nilai Rata-Rata Hasil 

Pengukuran Tingkat Kepuasan dan Prioritas Penanganan Sebagai Garis 
Pemisah Antar Kuadran 

 
Berdasarkan grafik IPA pada Gambar 3. maka faktor-faktor berkaitan 

dengan pelayanan KPP Pratama Boyolali dapat dikelompok dalam masing-

masing kuadran sebagai berikut:  

Kuadran 1: Pertahankan Kinerja 

4  kerapihan, penampilan, karyawan KPP 

12  Keamanan 

14  kepastian jam buka dan jam tutup 

15  sikap dan kesopanan petugas 

16  rasa keadilan karyawan dalam melayani saat pelaporan dan permohonan 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor 

penunjang bagi kepuasan pengguna KPP Pratama Boyolali.  

Kuadran 2: Cenderung Berlebihan 

2 kerapihan dan kenyamanan ruang tunggu 

6 Pelayanan petugas dalam menerima berkas 
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Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sudah 

memuaskan namun tidak terlalu penting oleh wajib pajak KPP Pratama 

Boyolali sehingga tidak perlu terlalu banyak mengalokasikan sumber daya 

yang terkait dengan faktor-faktor tersebut, cukup sekedar mempertahankan 

dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. 

Kuadran 3: Prioritas Rendah 

1 kebersihan tempat parkir dan halaman 

3 Kebersihan dan kerapihan ruang konsultasi 

5 penggunaan peralatan 

7 prosedur pelayanan Saudara 

9 kemampuan karyawan cepat tanggap dalam pelayanan 

10 kerelaan karyawan dalam membantu 

11 kemampuan karyawan untuk cepat tanggap dalam menghadapi keluhan 

dan masalah 

17 karyawan memberikan rasa adil dan perhatian yang sama terhadap setiap 

Wajib Pajak 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat 

kepuasan yang rendah namun sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi 

wajib pajak di KPP Pratama Boyolali, sehingga pihak Kantor Pelayanan Pajak 

tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor -

faktor tersebut; cukup sekedar mempertahankan dan menyesuaikan dengan 

kondisi saat ini. 

Kuadran 4: Tingkatkan Kinerja 

8 Informasi pelayanan secara jelas dan mudah 

13 Yakin, diselesaikan tepat waktu 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini  dianggap sebagai faktor 

yang sangat penting namun kondisi pada saat ini belum memuaskan bagi 

wajib pajak KPP Pratama Boyolali, sehingga pihak pengelola harus 

mengupayakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan  kinerja 
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pada berbagai faktor  tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

merupakan prioritas untuk ditingkatkan agar kepuasan wajib pajak dapat 

lebih meningkat lagi. 

2. Pembahasan 

Hasil analisis IPA di atas, diketahui pada kuadran 1 (Pertahankan 

Kinerja) terdapat faktor kerapihan, penampilan, karyawan KPP; faktor 

keamanan; faktor kepastian jam buka dan jam tutup; factor sikap dan 

kesopanan petugas; dan faktor rasa keadilan karyawan dalam melayani saat 

pelaporan dan permohonan. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

dianggap sebagai faktor penunjang bagi kepuasan wajib pajak  KPP Pratama 

Boyolali. Temuan ini memperkuat hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Kitcharoen (2010) bahwa dimensi kualitas layanan diperhatikan oleh 

konsumen dan terdapat lima dimensi kualitas layanan yang dinilai 

mempengaruhi kepuasan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy. Menurut Ismail (2009: 41), pelayanan berkualitas 

tergantung pada berbagai aspek, yaitu sisi pola penyelenggaraannya, 

dukungan sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Faktor yang berada 

dalam kuadran I tersebut merupakan dukungan sumberdaya manusia dalam 

bentuk kerapihan, penampilan karyawan KPP; menjaga keamanan; 

memastikan jam buka dan jam tutup; pembentukan sikap dan kesopanan 

petugas; serta SDM yang mampu memberikan rasa keadilan dalam pelayanan 

pelaporan dan permohonan. 

Temuan dalam kuadran 2 (Cenderung Berlebihan) terdapat 2 faktor 

yang dianggap berlebihan, yaitu faktor kerapihan dan kenyamanan ruang 

tunggu; dan faktor pelayanan petugas dalam menerima berkas. Kondisi ruang 

tunggu KPP Pratama Boyolali dapat dikatakan tertata dengan rapi dan terasa 

nyaman. Hal ini tidak begitu dianggap penting oleh wajib pajak, karena dalam 

kerapian tata ruang tunggu tersebut mengurangi keleluasaan wajib pajak 

dalam melakukan evaluasi berkas yang hendak diselesaikan oleh wajib pajak 
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di KPP Pratama Boyolali. Ruang tunggu KPP Pratama Boyolali telah berfungsi 

sebagaimana mestinya, yaitu nyaman untuk menunggu hasil pengerjaan, 

namun wajib pajak menganggap sebagai tindakan yang berlebihan. Strategi 

yang dapat digunakan adalah  melakukan renovasi ruang tunggu sehingga 

transaction cost perawatan dan pengelolaan ruang tunggu dapat dikurangi 

dan dialokasikan pada atribut kepuasan lain yang perlu dibenahi. Faktor 

dalam kuadran II yang dianggap berlebihan adalah pelayanan petugas dalam 

menerima berkas. Kenyataan di lapangan, praktek pelayanan petugas dalam 

menerima berkas terlalu ketat. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

pelaporan dan permohonan berkas harus disiapkan secara lengkap. Petugas 

tidak memberikan toleransi untuk penyelesaian pelaporan dan permohonan 

dengan menyusulkan berkas yang ketinggalan. Faktor pelayanan petugas 

dalam menerima berkas ini perlu diperbaiki dengan memberikan toleransi 

namun tetap menjaga agar kelengkapan berkas tidak diabaikan. 

Temuan kuadran 3 (Prioritas Rendah) terdiri dari 8 faktor meliputi 

faktor kebersihan tempat parkir dan halaman; faktor kebersihan dan 

kerapihan ruang konsultasi; faktor penggunaan peralatan; faktor prosedur 

pelayanan; faktor kemampuan karyawan cepat tanggap dalam pelayanan; 

faktor kerelaan karyawan dalam membantu wajib pajak; faktor kemampuan 

karyawan untuk cepat tanggap dalam menghadapi keluhan dan masalah; dan  

faktor karyawan memberikan rasa adil dan perhatian yang sama terhadap 

setiap Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut  mempunyai tingkat kepuasan yang 

rendah namun sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi wajib pajak KPP 

Boyolali, sehingga pihak pengelola tidak perlu memprioritaskan atau terlalu 

memberikan perhatian pada faktor -faktor tersebut; strateginya cukup 

sekedar mempertahankan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Ada 2 faktor yang terdapat dalam kuadran 4 (tingkatkan kinerja), yaitu 

faktor Informasi pelayanan secara jelas dan mudah; dan faktor keyakinan 

dapat diselesaikan tepat waktu. Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai 
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faktor yang sangat penting namun kondisi pada saat ini belum memuaskan 

bagi wajib pajak KPP Pratama Boyolali, sehingga pihak pengelola harus 

mengupayakan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan  kinerja 

pada berbagai faktor  tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

merupakan prioritas untuk ditingkatkan agar kepuasan wajib pajak dapat 

lebih meningkat lagi. 

 

KESIMPULAN 

1. Hasil analisis IPA kuadran 1 diketahui ada 5 faktor yang harus dipertahankan 

kinerjanya, yaitu faktor kerapihan, penampilan, karyawan KPP; faktor 

keamanan; faktor kepastian jam buka dan jam tutup; faktor sikap dan 

kesopanan petugas; dan faktor rasa keadilan karyawan dalam melayani saat 

pelaporan dan permohonan. 

2. Pada kuadran 2 terdapat 2 faktor yang cenderung berlebihan, yaitu faktor 

kerapihan dan kenyamanan ruang tunggu; dan faktor pelayanan petugas 

dalam menerima berkas. 

3. Kuadran 3 terdiri dari 8 faktor yang termasuk dalam prioritas rendah, yakni 

faktor kebersihan tempat parkir dan halaman; faktor kebersihan dan 

kerapihan ruang konsultasi; faktor penggunaan peralatan; faktor prosedur 

pelayanan; faktor kemampuan karyawan cepat tanggap dalam pelayanan; 

faktor kerelaan karyawan dalam membantu nasabah; faktor kemampuan 

karyawan untuk cepat tanggap dalam menghadapi keluhan dan masalah; dan  

faktor karyawan memberikan rasa adil dan perhatian yang sama terhadap 

setiap Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut  mempunyai tingkat kepuasan yang 

rendah namun sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi wajib pajakk KPP 

Pratama Boyolali, sehingga pihak pengelola tidak perlu memprioritaskan atau 

terlalu memberikan perhatian pada faktor -faktor tersebut; strateginya cukup 

sekedar mempertahankan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 
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4. Faktor-faktor dalam kuadran 4 adalah faktor informasi pelayanan secara jelas 

dan mudah; dan faktor keyakinan dapat diselesaikan tepat waktu. Faktor-

faktor tersebut dianggap sebagai faktor yang sangat penting namun kondisi 

pada saat ini belum memuaskan bagi wajib pajak di KPP Pratama Boyolali, 

sehingga pihak pengelola harus mengupayakan sumber daya yang memadai 

untuk meningkatkan  kinerja pada berbagai faktor  tersebut. 
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