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Abstract

Implementation of regional autonomy began with the handover of a number of authorities 
(affairs) from the central government to local governments. One of the sources of Local Original 
Income (PAD) that has been transferred from the central government to the local government is 
the Rural Urban PropertyTax (PBB-P2). The management of PBB-P2 in the region uses tax 
object management information system (SISMIOP) which covers all aspects of UN-P2 
administrative management. Theimplementationof SISMIOP in BKAD has encounters several 
obstacles related to the use and development of the system. The SISMIOP menu display is quite 
complex and some menus cannot be operated. In terms of technology, SISMIOP is already left 
far behind, and to be developed on the same platform it requires a large cost. SISMIOP is 
perceived to be not as useful as expected by the user.

The research type is descriptive with quantitative approach. Technique of collecting data 
uses questionairs as instrument. The population of this research is all users of SISMIOP which 
amount to 60 people. Data analysis employs Partial Least Square (PLS) with smartPLS software 
3. Theresearch makes use of  HOT Fit method which is modified by adding two new variables, 
those are Facilitating Condition and User Training. The result of hypothesis testing shows that 
the utilization rate of SISMIOP in BKAD of Bantul Regency is influenced by the factors of system 
usage, organizational structure, information quality,  and service quality. Overall, SISMIOP 
implementation cannotbe said  maximal yet. The average response of the net benefit variable is 
3.97, indicating that SISMIOP has not delivered benefits as expected by the users in terms of 
performance improvement, work efficiency, local original income increase, and UN-P2 
management improvement.
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PENDAHULUAN

 
Sistem informasi berkembang dengan 

cepat seiring perkembangan teknologi 
informasi yang sangat pesat dan terbukti 
mempunyai peran besar dalam kegiatan 
perekonomian dan strategi penyelenggaraan 
pembangunan. Keberadaan sistem informasi 
dapat mendukung peningkatan efisiensi, 
efektivitas dan produktivitas organisasi 
pemerintah dan dunia usaha. Sistem informasi 
juga sebagai pendorong perwujudan 

masyarakat yang maju dan sejahtera [1]. 

Perencanaan pembangunan daerah perlu 
ditunjang oleh sistem informasi yang 
d i b u t u h k a n ,  d i m a n f a a t k a n ,  d a n  
dikembangkan bagi keperluan pembangunan 
daerah. Saat ini telah banyak dikembangkan 
sistem informasi yang berbasis data 
perencanaan pembangunan, yang beroperasi 
baik di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, 
pada umumnya sistem informasi yang 
dikembangkan hanya menyangkut aspek 
tertentu dalam perencanaan pembangunan. 
Misalnya, Sistem Informasi Manajemen 
Departemen Dalam Negeri (Simdagri) dan 
SIM Daerah (Simda), yang diterapkan dan 
dikelola oleh Kantor Pengolahan Data 

Elektronik (KPDE) di tiap-tiap daerah [1].

Banyaknya sistem yang dimiliki dalam 
suatu instansi atau lembaga berakibat pada 
kekacauan sistem dimana beberapa lembaga 
memiliki struktur data yang sama tetapi 
infrastruktur informasi yang berbeda-beda. 
Hal ini mengakibatkan pengelolaan sistem 
informasi pemerintah menjadi tidak efisien. 
Perbedaan informasi yang dihasilkan dapat 
menyebabkan kebingungan bagi pengguna 
informasi dalam menentukan kebenaran 
informasi yang dimiliki.

Masalah lain yang perlu diperhatikan yaitu 
banyaknya pengembangan sistem informasi 
yang mengalami kegagalan, padahal 

anggaran yang dikeluarkan cukup besar. 
Sistem yang dibangun t idak dapat 
diimplemetasikan dengan berbagai alasan, 
sehingga akan membebani anggaran.

Saat ini telah terjadi perubahan paradigma 
menuju desentralisasi di berbagai aspek 
pembangunan. Salah satu paradigma baru itu 
adalah perihal perencanaan pembangunan 
daerah. Undang-undang No 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah telah berlaku secara efektif 
sejak Januari 2001, yang dilanjutkan dengan 
penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang berlaku sejak diundangkannya, yaitu 
tanggal 15 Oktober 2004, menandakan 
adanya kesungguhan pemerintah untuk 
melaksanakan otonomi. Hal itu dibuktikan 
dengan pelimpahan wewenang yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 
secara proporsional yang diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 
sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah [2].

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai 
dengan adanya penyerahan sejumlah 
kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai 
kewenangan dan urusan pemerintah pusat 
kepada daerah tentu harus disertai dengan 
penyerahan dan pengalihan sumber 
pembiayaan. Sumber pembiayaan yang 
paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dimana komponen utamanya adalah 
penerimaan yang berasal dari komponen 

pajak daerah dan retribusi daerah [3]. Salah 

satu sumber pembiayaan PAD yang dialihkan 
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
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adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan 
asli daerah yang paling utama di pemerintah 
daerah adalah pajak daerah dan hasil retribusi 
daerah. Dalam upaya menyederhanakan dan 
memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, 
men ingka tkan  pendapa tan  dae rah ,  
memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi 
daerah maka telah terbit Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah yang biasa disebut juga 
sebagai UU PDRD. Secara garis besar UU 
PDRD mengatur adanya perluasan objek 
pajak daerah dan retribusi daerah, menambah 
jenis pajak daerah dan retribusi daerah, 
menaikkan tarif maksimum beberapa jenis 
pajak daerah, memberikan diskresi penetapan 

tarif pajak daerah kepada daerah [4]. 

PBB-P2 yang sebelumnya merupakan 
pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat 
dilimpahkan pengelolaannya kepada 
pemerintah daerah. Pasal 182 ayat (1) UU 
PDRD menyatakan bahwa paling lambat 
tahun 2014 PBB-P2 dialihkan dari pemerintah 
pusat ke daerah. Agar pengalihan PBB-P2 ini 
dapat berjalan dengan baik maka diperlukan 
persiapan yang matang oleh pemerintah 
daerah yang bersangkutan. Seperti yang 
termuat dalam Peraturan Bersama Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 
213/PMK.07/2010 - Nomor: 58 Tahun 2010 
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-
P2 sebagai Pajak Daerah, dalam rangka 
pengalihan kewenangan pemungutan PBB-
P2 tersebut pemerintah daerah bertugas dan 
bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana 
dan prasarana; struktur organisasi dan tata 
kerja; sumber daya manusia; peraturan 
daerah, peraturan Kepala Daerah, dan SOP; 

kerjasama dengan pihak terkait, antara lain 
dengan Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, 
Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat 
Akta Tanah; serta pembukaan rekening 

penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat [5].

Wewenang pengelolaan PBB-P2 telah 
diserahkan kepada pemerintah daerah. 
Namun setiap daerah memiliki karakter 
berbeda-beda, sehingga dengan adanya 
perbedaan kemampuan ini sering terjadi 
banyak kendala seperti keterlambatan dalam 
hal pemberian pelayanan yang merugikan 
wajib pajak dan pemerintah atau terjadinya 
pengendapan pajak. Banyak ditemui data 
yang tidak akurat seperti kesalahan nama 
wajib pajak maupun luas dan letak objek 
pajak, banyak pula wajib pajak yang merasa 
nilai jual objek pajak (NJOP) tidak sesuai 
dengan kenyataan sehingga mereka menuntut 
pengurangan serta rendahnya kesadaran wajib 
pajak sehingga menyebabkan penangihan 
PBB tidak berjalan maksimal. Angka Piutang 
P B B - P 2  s e m a k i n  t i n g g i  s e h i n g g a  
menyebabkan target realisasi PBB-P2 sulit 
tercapai yang berakibat tidak tercapainya 
target PAD dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah 
dalam hal ini Menteri Keuangan dan Dirjen 
Pajak melakukan kebijakan dengan 
menerapkan sistem administrasi perpajakan 
modern PBB-P2 yaitu dengan menggunakan 
sistem informasi dan manajemen objek pajak 
(SISMIOP). SISMIOP dapat diibaratkan 
sebagai jantung PBB-P2 karena telah 
mencakup seluruh aspek pengelolaan 
administrasi PBB-P2 yaitu proses pendataan, 
penilaian, penagihan, penerimaan dan 
pelayanan. Adanya SISMIOP dimaksudkan 
untuk menciptakan suatu basis data yang 
a k u r a t  d a n  u p  t o  d a t e  d e n g a n  
meng in teg ras ikan  semua  ak t iv i t a s  
administrasi PBB-P2 kedalam suatu wadah, 
sehingga pelaksanaannya lebih seragam, 
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sederhana, cepat dan efisien [6]. Dengan 

demikian akan dapat tercipta pengenaan pajak 
yang lebih adil dan merata, peningkatan 
realisasi potensi/pokok ketetapan, pening-
katan tertib administrasi dan peningkatan 
penerimaan pajak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 
mulai mengelola PBB-P2 pada tahun 2013. 
Sejak pengelolaan PBB-P2 dialihkan, BKAD 
Kabupaten Bantul yang saat itu masih 
bernama Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Bantul telah melakukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 
mulai dari meningkatkan pelayanan, 
melakukan pendataan dan penilaian, 
manajemen penerimaan pembayaran, 
manajemen IT, intensifikasi penagihan dan 
pengawasan. Bahkan dalam Pedoman Umum 
Pengelolaan PBB-P2 yang diterbitkan oleh 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 
Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi salah 
satu contoh success story pengelolaan PBB-

P2 di Indonesia [7]. 

Namun demikian, seiring perkembangan 
waktu, pengelolaan PBB-P2 menemui 
tantangan-tantangan serta kebutuhan baru 
yang harus mampu dipenuhi oleh BKAD 
Kabupaten Bantul. Kebutuhan-kebutuhan 
baru ini meliputi berbagai aspek, baik dari sisi 
Teknologi Informasi, sarana dan prasarana, 
organisasi, dan Sumber Daya Manusia 
(SDM). Dari aspek Teknologi Informasi tidak 
lepas dari penggunaan SISMIOP sebagai 
satu-satunya sistem informasi dalam 
pengelolaan PBB-P2.

SISMIOP dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung seluruh layanan PBB-P2. Dalam 
penerapannya masih terdapat beberapa kasus 
yang pemanfaatannya kurang maksimal 
terutama dalam hal penggunaan sistem. 
Beberapa faktor yang menentukan tingkat 
pemanfaatan antara lain kandungan 

informasi, kemudahan penggunaan bagi user, 
layanan bagi user,  pelatihan-pelatihan bagi 
pengguna, kondisi fasilitas yang mendukung, 
dukungan dari organisasi dan dukungan dari 
pimpinan organisasi. SISMIOP sudah 
digunakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
untuk mengelola PBB-P2 sejak tahun 1994. 
Ketika di alihkan ke daerah maka aplikasi ini 
butuh untuk dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan perpajakan di BKAD Kabupaten 
Bantul. Beberapa menu dalam SISMIOP tidak 
dapat dijalankan karena sebagian file source 
code tidak ada sehingga aplikasi tidak dapat 
diubah pada bagian tersebut, sementara 
BKAD Kabupaten Bantul tidak mempunyai 
tenaga ahli yang menguasai Oracle Forms 
and Reports. 

SISMIOP diharapkan mengeluarkan 
output berupa peningkatan kualitas 
pengelolaan PBB-P2 baik dalam hal layanan 
kepada masyarakat maupun bagi internal 
organisasi, tetapi output tersebut belum semua 
dihasilkan oleh SISMIOP seperti yang 
diharapkan sehingga kurang mendukung 
kegiatan di BKAD Kabupaten Bantul. 
Pemanfaatan SISMIOP yang dirasakan belum 
optimal menjadi dasar penelitian ini. Selama 5 
tahun diimplementasikan di BKAD, perlu 
dilakukan evaluasi dan menilai apakah sistem 
telah berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. 
Kesuksesan suatu suatu sistem informasi 
tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem 
tersebut dapat memproses masukan dan 
menghasilkan informasi dengan baik, tetapi 

juga mampu mencapai tujuan organisasi [8]. 

Dalam mengevaluasi  SISMIOP ini  
dibutuhkan umpan balik dari penggunanya 
(user) untuk dijadikan bahan evaluasi dan 
penyempurnaan sistem, karena pengguna 
merupakan orang yang dianggap paling 
mengetahui apakah sistem berjalan seperti 
yang diharapkan atau tidak. Instansi 
pemer in tah  d i tuntu t  untuk  mampu 
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mengembangkan dan memanfaatkan 
teknologi, khususnya teknologi informasi 
guna mendukung pelayanan prima bagi 
masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian 
diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
yaitu implementasi SISMIOP belum 
memberikan manfaat seperti yang diharapkan 
oleh pengguna di lingkungan Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bantul.

Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan 
SISMIOP di BKAD Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

2.1  Penelitian Terkait

M. Yusof et. al [9] dalam penelitiannya 
mengembangkan kerangka evaluasi untuk 
mengevaluasi Sistem Pencitraan Janin yang 
diberi nama Hot-Fit. Kerangka evaluasi ini 
dibangun berdasarkan model kesuksesan 
teknologi informasi Delone dan McLean. 
Model ini menggabungkan unsur manusia 
(Human), organisasi (Organization) dan 
teknologi (Technology), dan kesesuaian 
hubunga di dalamnya. 

Garcia-smith [10] dalam disertasinya 
mengembangkan sebuah model untuk 
mengukur kesuksesan Sistem Informasi 
Klinis atau CISSM (Clinical Information 
System Success Model). Dalam penelitiannya 
ada beberapa hipotesis, diantaranya apakah 
kualitas informasi, kinerja sistem, pengaruh 
sosial dan kondisi fasilitas mempengaruhi 
kepuasan  dokte r.  Has i l  pene l i t i an  
menunjukkan bahwa kualitas informasi, 
kinerja sistem, dan kondisi fasilitas 
mempengaruhi kepuasan dokter, sedangkan 

pengaruh sosial tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan dokter.

Kim [11] dalam disertasinya tentang 
penerimaan pengguna terhadap database 
berlangganan berbasis web, meneliti tentang 
f a k t o r- f a k t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  
penerimaan pengguna terhadap penggunaan 
database berlangganan berbais web. 
Penelitian ini menggunakan metode TAM 
yang merupakan salah satu model yang sering 
digunakan untuk menjelaskan efek dari 
pengguna dan perilaku pengguna terhadap 
suatu sistem. Peneliti menambahkan beberapa 
variabel eksternal yaitu subjective norm, job 
re l e v a n c e ,  o u t p u t  q u a l i t y,  re s u l t  
demonstrability, user training, accessibility 
dan terminology clarity. Secara keseluruhan, 
model yang ditemukan pada penelitian ini 
efektif untuk menjelaskan penerimaan 
pengguna terhadap penggunaan database 
berlangganan berbasis web.

Susiati [12] dalam penelitiannya tentang 
pemanfaatan jurnal elektronik di Universitas 
Atma Jaya menggunakan metode TAM 
(Technology Acceptance Model) dengan 
menambah tiga faktor eksternal yaitu 
complexity, user training dan self efficacy. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pemanfaatan jurnal elektronik dan meneliti 
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
dalam memanfaatkan jurnal elektronik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-
faktor complexity, user training, computer self 
efficacy, perceived usefulness, perceived ease 
of use, intention to use dan actual to use, 
merupakan faktor-faktor yang yang valid 
dalam penerimaan mahasiswa terhadap 
pemanfaatan jurnal elektronik dengan 
pendekatan TAM.

Riswari [13], dengan menggunakan model 
Hot-Fit modifikasi melakukan penelitian 
tentang Evaluasi  Sistem Informasi  
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Manajemen Kepegawaian di BKD Pemda 
DIY. Metode Hot-Fit digunakan untuk 
mengetahui kesesuaian dimensi manusia, 
organisasi maupun teknologinya. Riswari 
menambahkan var iabel  faci l i ta t ing 
conditions (kondisi-kondisi fasilitas). 
Penelitian ini menguji kualitas sistem, 
kualitas informasi, kualitas layanan, kondisi 
fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna dan penggunaan sistem serta 
menguji kepuasan pengguna, penggunaan 
sistem, lingkungan organisasi dan struktur 
organisasi berpengaruh pada net benefit. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan sistem dipengaruhi secara 
signifikan oleh kualitas informasi, sedangkan 
kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas 
sistem, kualitas informasi, kualitas layanan 
dan kondisi fasilitas. Sedangkan net benefit 
dipengaruhi oleh penggunaan sistem dan 
struktur organisasi.

Pada penelitian ini penulis mengadopsi 
metode HOT Fit yang dikembangkan oleh 

M.Yusof, Ray J. Paul, Lampros [14] tentang 
framework untuk evaluasi sistem informasi 
kesehatan. Penulis juga mengadopsi Clinical 
Information System Success Model yang 

dikembangkan oleh Garcia-smith [10] dengan 
menambahkan variabel  Facil i tating 
Condition. Dari penelitian yang dilakukan 
Garcia-smith tersebut menunjukkan bahwa 
Facilitating Condition berpengaruh terhadap 
User Satisfaction. Variabel Facilitating 
Condtion dipandang perlu untuk mengetahui 
lebih jelas bagaimana kondisi-kondisi 
fasilitas dapat mempengaruhi pemanfaatan 
SISMIOP sehingga berpengaruh terhadap 
kepuasan pengguna. Untuk mendapatkan 
hasil evaluasi yang lebih akurat, penulis 
menambahkan variabel user training seperti 
dalam penelitian tentang penerimaan 
pengguna terhadap penggunaan database 
b e r l a n g g a n a n  b e r b a s i s  w e b  y a n g  

dikembangkan oleh Kim [11]. Kim [11] 
menunjukkan bahwa User Training  
berpengaruh positif terhadap variabel 
Perceived Ease of Use atau kemudahan dalam 
menggunakan suatu sistem/teknologi. Dalam 
penelitian ini, penulis mengasumsikan 
variabel Perceived Ease of Use sama dengan 
variabel System Use yang ada dalam model 
HOT Fit. Dua variabel tersebut dapat 
didefinisikan sebagai kemudahan dalam 
menggunakan suatu sistem/teknologi. 
Variabel User Training digunakan untuk 
mengetahui pentingnya bimbingan/pelatihan 
bagi pengguna dalam menggunakan sistem.

2.2 Landasan Teori

2.2.1   Konsep Sistem

A d a  b e b e r a p a  p e n d a p a t  y a n g  
mendef in i s ikan  penger t ian  s i s tem,  
diantaranya :

“ Sistem adalah sekelompok komponen yang 
saling berhubungan, bekerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama dengan menerima 
input serta menghasilkan output dalam proses 

transformasi yang teratur” [15]. Semetara 
menurut Davis sistem adalah sebuah struktur 
yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki 
keterkaitan yang berjalan bersama agar 

sasaran dan maksud dapat tercapai [16].

 
2.2.2   Konsep Informasi

Davis [16] dalam bukunya Management 
Informat ions  Sys tem :  Conceptual  
Foundations, Structures, and Development 
mengartikan informasi sebagai data yang 
telah diolah menjadi bentuk yang berguna 
bagi penerima dan nyata, berupa nilai yang 
dapat dipahami di dalam keputusan sekarang 
maupun masa depan. Sementara menurut 

Jogiyanto [17] informasi adalah hasil dari 
pengolahan datadalam suatu bentuk yang 
lebih berguna dan lebih berarti bagi 
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penerimanya yang menggambarkan suatu 
kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) 
yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan.

2.2.3   Konsep Manajemen

Menurut Stoner [18] manajemen adalah 
proses perencanaan, pengorganisasian, dan 
penggunaan sumber daya organisasi yang lain 
agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan pengertian yang 
telah dipaparkan, dapat diketahui fungsi-
fungsi manajemen yaitu manajemen untuk 
perencanaan (planning), manajemen untuk 
pengorganisasian (organization), manajemen 
untuk memimpin (to lead) dan manajemen 
un tuk  pengenda l i an  (con t ro l l i ng ) .  
Manajemen merupakan hal yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan karena 
dengan manajemen yang baik maka tercapai 
tujuan pemerintahan yang optimal.

2.2.4   Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi 
teratur dari orang-orang, hardware, software, 
jaringan komunikasi, dan sumber daya yang 
m e n g u m p u l k a n ,  m e n g u b a h ,  d a n  
menyebarkan informasi dalam sebuah 

organisasi [15]. Dalam berkomunikasi dengan 

peralatan fisik (hardware), instruksi 
pemrosesan informasi atau prosedur 
(software), jaringan komunikasi (network), 
dan data (data resources), manusia sangat 
bergantung pada sebuah sistem informasi.

2.2.5. Sistem Manajemen Informasi Wajib 
Pajak (SISMIOP)

Sehubungan dengan peralihan PBB-P2 
dari pusat ke daerah, Menteri Keuangan dan 
Dirjen Pajak melakukan kebijakan dengan 
menerapkan sistem administrasi perpajakan 
modern PBB-P2 yaitu dengan menggunakan 

sistem manajemen informasi objek pajak 
(SISMIOP). SISMIOP dapat diibaratkan 
sebagai jantung PBB-P2 karena telah 
mencakup seluruh aspek pengelolaan 
administrasi PBB-P2 yaitu proses pendataan, 
penilaian, penangihan, penerimaan dan 
pelayanan. Adanya SISMIOP dimaksudkan 
untuk menciptakan suatu basis data yang 
akurat dan up to date dengan menginterasikan 
semua aktivitas administrasi PBB-P2 
k e d a l a m  s u a t u  w a d a h ,  s e h i n g g a  
pelaksanaannya lebih seragam, sederhana, 

cepat dan efisien [19].

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal 
Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran,  
Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka 
Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis 
Data Sistem Manajemen Informasi Objek 
Pajak (SISMIOP), definisi SISMIOP adalah : 
“Sistem yang terintegrasi untuk mengolah 
informasi/data objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan dengan bantuan Komputer 
se jak  pengumpulan  da ta  (me la lu i  
pendaftaran, pendataan dan penilaian ) 
pemberian identitas objek pajak (Nomor 
Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan 
basis data, pencetakan hasil keluaran 
(berupa  SPPT,  STTS,  DHKP,  dan  
sebagainya), pemantauan penerimaan dan 
pelaksanaan penagihan pajak, sampai 
dengan pelayanan kepada wajib pajak 

melalui Pelayanan Satu Tempat” [20].

SISMIOP dibangun dengan tujuan 
mendukung penyediaan informasi yang 
berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam 
administrasi pada semua tingkat organisasi 
pengelola PBB-P2. SISMIOP diperuntukkan 
bagi kegiatan operasional dan manajemen, 
pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan 
analisis kebijaksanaan melalui aplikasi 
komputer. SISMIOP dibangun dengan 
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menggunakan pedekatan sistem, yaitu 
permasalahan yang dihadapi ditinjau secara 
komprehensif dan terpadu sehingga tujuan 
yang akan dicapai merupakan solusi yang 
memperhatikan interaksi antara komponen-
komponen organisasi dan komponen 

eksternal [21].

Sejalan dengan perkembangan teknologi 
informasi dan untuk lebih meningkatkan 
kinerja serta meningkatkan kemampuan yang 
lebih baik dalam mengolah basis data yang 
tersimpan, maka sejak tahun 1997 aplikasi 
SISMIOP telah dikembangkan dalam 
perangkat lunak basis data Oracle. SISMIOP 
terdiri atas 5 (lima) unsur dan beberapa sub 
sistem. Di dalamnya terdapat unsur NOP, 
Blok, ZNT, DBKB, dan Program Komputer, 
serta sub sistem pendataan, sub sistem 
penilaian dan pengenaan,sub sistem 
penagihan, sub sistem penerimaan dan sub 
sistem Pelayanan Satu Tempat. Beberapa sub 
sistem tersebut melakukan fungsi yang 
berlainan, tetapi menggunakan basis data 
yang sama. Untuk mengoperasikan sistem ini 
dengan bantuan komputer, setiap objek pajak 
diberi Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai 
tanda pengenal yang unik, permanen dan 
standar. NOP adalah alat yang dapat 
mengintegrasikan fungsi-fungsi dari masing-
masing sub sistem yang ada dalam SISMIOP 
untuk memenuhi fungsi dan tugas pokok 
BKAD.

Dalam pengelolaan SISMIOP, user harus 
dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing yaitu :

1. Operator yaitu seseorang atau beberapa 
orang yang mempunyai tugas untuk 
memasukan data/informasi ke dalam 
sistem. Operator dalam hal ini meliputi 
Operator Data Entry (ODE) dan petugas 
pelayanan.

2. Administrator yaitu seseorang atau 
beberapa orang yang mempunyai tugas 

untuk mengatur akses data oleh operator 
atau user SISMIOP. Administrator dalam 
hal ini adalah Operator Console (OC) 
yang merupakan tim SISMIOP di BKAD 
Kabupaten Bantul.

3. User adalah seseorang atau beberapa 
orang yang mempunyai hak akses dalam 
SISMIOP tetapi hanya mempunyai hak 
untuk membaca isi dari SISMIOP. User 
merupakan staf Bidang Pendaftaran dan 
Penetapan dan Bidang Penagihan BKAD 
Kabupaten Bantul yang meliputi petugas 
SIG dan analis PBB-P2.

SISMIOP mempunyai sebelas menu 
utama yaitu File, Pendataan, Penetapan, 
Penilaian, Pengurangan, Keberatan, 
Pembayaran, Penerimaan, Penagihan, PST, 
Referensi dan Lihat. Setiap menu terdiri atas 
beberapa sub menu  yang digunakan oleh user 
dalam mengolah data PBB P-2 dan 
memberikan pelayanan terhadap permohonan 
perubahan data dari wajib pajak. Antarmuka 
menu utama SISMIOP seperti pada Gambar 
2.1

Gambar 2.1 Menu Utama Sismiop

User SISMIOP di BKAD Kabupaten 
Bantul masing-masing mempunyai password 
untuk dapat login pada menu utama  
SISMIOP. Namun user memiliki hak akses 
yang berbeda dalam menggunakan sub-sub 
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menu pada SISMIOP, sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing.

2.2.6.  Model Hot Fit

 Dalam mengevaluasi sistem informasi, 
banyak model yang dapt digunakan, 
diantaranya adalah Human Organization 
Technology  (HOT) Fit model yang 

dikembangkan oleh Yusof et al [22]. Model ini 

menempatkan komponen penting dalam 
sistem informasi yaitu Manusia (Human), 
Organisasi (Organization), Teknologi 
(Technology) dan kesesuaian hubungan 
diantaranya sebagai penentu terhadap 

keberhasilan penerapan sistem informasi [23]. 

Model ini dianggap mampu secara 
komprehensif menjelaskan tentang tiga 
komponen yaitu Manusia (Human),  
Organisasi (Organization), Teknologi 
(Technology) serta kesesuaian antara tiga 
komponen tersebut mempengaruhi manfaat 
(Net Benefit) dari implementasi sistem 

informasi tersebut [24]. 

Gambar 2.2 Human-Organization-Tecnology 

(HOT)-Fit Framework [9]

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian antara lain adalah :

H1 : System Quality berpengaruh terhadap 
System Use

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] dan 

evaluasi sistem informasi kesehatan yang 
dikembangkan oleh M.Yusof, Ray J. Paul, 

Lampros [14] menunjukkan bahwa System 

Quality berpengaruh terhadap System Use.    

 
H2 : System Quality berpengaruh terhadap 
User Satisfaction

Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Maryati Mohd Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff 

[23] yang mengevaluasi efektivitas sistem E-

Government dan dan evaluasi sistem 
informasi kesehatan yang dikembangkan oleh 

M.Yusof, Ray J. Paul, Lampros [14] 

menunjukkan bahwa System Quality 
berpengaruh terhadap User Satisfaction.

 
H3 : Information Quality berpengaruh 
terhadap System Use

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] dan 

evaluasi sistem informasi kesehatan yang 
dikembangkan oleh M.Yusof, Ray J. Paul, 

Lampros [14]  menunjukkan bahwa 

Information Quality berpengaruh terhadap 
System Use.

H4 : Information Quality berpengaruh 
terhadap User Satisfaction

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] dan 

evaluasi sistem informasi kesehatan yang 
dikembangkan oleh M.Yusof, Ray J. Paul, 

Vol. XVI, No.3. Desember 2017

2795



Jurnal Riset Daerah

Lampros [14]  menunjukkan bahwa 

Information Quality berpengaruh terhadap 
System Use.

H5 : Service Quality berpengaruh terhadap 
System Use

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] dan 

evaluasi sistem informasi kesehatan yang 
dikembangkan oleh M.Yusof, Ray J. Paul, 

Lampros [14] menunjukkan bahwa Service 

Quality berpengaruh terhadap System Use.

 
H6 : Service Quality berpengaruh terhadap 
User

Satisfaction

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] dan 

evaluasi sistem informasi kesehatan yang 
dikembangkan oleh M.Yusof, Ray J. Paul, 

Lampros [14] menunjukkan bahwa Service 

Quality berpengaruh terhadap  User 
Satisfaction.

 
H7 : Facilitating Condition berpengaruh 
terhadap User Satisfaction

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Garcia-smith [10] tentang model kesusksesan 

sistem informasi klinis dan penelitian oleh 

Riswari [13] tentang evaluasi sistem 

informasi  manajemen kepegawaian 
menunjukkan bahwa Facilitating Condition 
berpengaruh terhadap User Satisfaction

 
H8 : User Training berpengaruh terhadap 
System Use

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Susiati [12] tentang pemanfaatan jurnal 

elektronik dan penelitian oleh Kim [11] 

tentang pengaruh pengguna terhadap database 
berlangganan berbasis web menunjukkan 
bahwa User Training  berpengaruh terhadap 
System Use

 
H9 : System Use berpengaruh terhadap Net 
Benefit

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] 

menunjukkan bahwa System Use berpengaruh 
terhadap Net Benefit.

 
H10 : User Satisfaction berpengaruh terhadap 
Net Benefit

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff  [23] 

menunjukkan bahwa User Satisfaction 
berpengaruh terhadap Net Benefit.

 
H11 : Organization Environment berpengaruh 
terhadap Net Benefit

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh Maryati Mohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] 

menun jukkan  bahwa  Organ i za t ion  
Environment berpengaruh terhadap Net 
Benefit.

H12 : Organization Structure berpengaruh 
terhadap Net Benefit

Studi yang dilakukan terhadap efektivitas 
sistem E-Government oleh MaryatiMohd 

Yusof dan A.Y Ahmed Yusuff [23] 

menunjukkan bahwa Organization Structure 
berpengaruh terhadap Net Benefit

Berdasarkan hipotesis penelitian, model 
penelitian yang diajukan disajikan seperti 
pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Model Penelitian

2.4. Metodologi Penelitian

Data yang dibutuhkan adalah data primer 
dan sekunder. Data primer dikumpulkan 
secara langsung oleh peneliti melalui teknik 
survei,  yaitu memberikan sejumlah 
pertanyaan kepada responden melalui 
instrumen kuesioner. Sementara data 
sekunder diperoleh dari kajian literatur 
terhadap buku, jurnal ilmiah, laman web, dan 
artikel yang relevan dengan topik penelitian. 
Populasi penelitian ini adalah user yaitu 
seluruh pengguna SISMIOP di Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 
sebanyak 60. Dalam penelitian ini, jumlah 
sampel dihitung berdasarkan pendekatan Hair 

dalam Lim [25] [26] yaitu 10 kali jumlah 

variabel yang akan dianalisis. Karena variabel 
berjumlah 10 maka sampel yang dibutuhkan 
adalah 10 x 10 = 100. Tetapi berhubung 
jumlah populasi hanya 60 maka seluruh 
populasi diambil sebagai sampel. Hasil hanya 
berlaku untuk populasi penelitian ini dan tidak 
berlaku di populasi di penelitian lain.

Agar penelitian dapat berjalan secara 

sistematis dan tidak menyimpang dari tujuan 
penelitian, maka ada beberapa tahapan yang 
harus dilakukan sebelum penelitian 
dijalankan. jalannya penelitian secara 
keseluruhan digambarkan dengan Gambar 
2.4.

Gambar 2.4 Jalannya Penelitian

2.4.1  Tahap Awal

Pada tahap ini penelitian dimulai dengan 
pengumpulan data dengan melakukan studi 
literatur dari dokumen, jurnal, buku dan 
artikel yang berhubungan dengan sistem 
informasi, metode evaluasi implementasi 
sistem informasi dan metode-metode lain 
yang mendukung. Kemudian dilakukan 
observasi, pengumpulan data terkait 
implementasi SISMIOP di BKAD Kabupaten 
Bantul untuk mengetahui kondisi dan 
permasalahan yang dapat diidentifikasi 
menjadi rumusan masalah dan tujuan 
penelitian. 

2.4.2  Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, telah dibuat perumusan 
masalah dan tujuan penelitian. Kemudian 
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dilakukan perumusan model penelitian yang 
sesuai untuk mengevaluasi implementasi 
SISMIOP sekaligus untuk menjawab 
perumusan masalah dan tujuan penelitian 
berdasarkan data dan informasi yang 
diperoleh di tahap awal. Model penelitian 
yang dinilai sesuai yaitu menggunakan model 
HOT-Fit dengan modifikasi. Selanjutnya 
dilakukan penyusunan indikator evaluasi 
implementasi SISMIOP dan perancangan 
kuesioner berdasarkan model penelitian, 
penentuan metodologi penelitian serta 
penentuan populasi dan sampel penelitian. 
Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner 
dan pengumpulan data kuesoner dari 
responden.

2.4.3  Tahap Pengujian dan Analisis Data

Pada tahap ini, telah diperoleh data dari 
kuesioner yang disebar. Kemudian dilakukan 
analisis jawaban kuesioner untuk meyeleksi 
data yang valid dan dapat diolah. Data 
tersebut  kemudian diklasif ikasikan 
berdasarkan jumlah dan persentase per skala 
jawaban kuesioner, sera dilakukan pengujian 
menggunakan aplikasi smartPLS untuk 
mengukur validitas dan reliabilitas model 
penelitian (outer model).

2.3.4  Tahap Perumusan Hasil

Pada tahap ini dilakukan pengujian 
hipotesis menggunakan aplikasi SmartPLS 
untuk mengetahui hubungan antar konstruk 
dalam model penelitian yang didasarkan pada 
hipotesis penelitian (inner model). Kemudian 
dilakukan pembahasan terhadap hasil 
pengujian hipotesis yang dikaitkan dengan 
teori dan penelitian sebelumnya, serta 
perumusan rekomendasi yang dapat diguakan 
untuk perbaikan implementasi SISMIOP.

2.3.5  Tahap Akhir

Pada tahap ini dilakukan penarikan 
kesimpulan berdasarkan pembahasan dan 
hasil penelitian. Selain itu juga dilakukan 
perumusan saran untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya.

2.4   Definisi Operasional

a. System Quality adalah kualitas dari 
kombinasi hardware dan software dalam 
sistem informasi, fokusnya adalah 
performa sistem yang merujuk pada 
seberapa baik kemampuan perangkat 
keras dan lunak, kebijakan, prosedur, 
dari sistem informasi dapat menyediakan 

informasi kebutuhan pengguna [27].

b. Information Quality adalah merujuk 
pada output dari sistem informasi, 
menyangkut nilai, manfaat, relevan 
urgensi dari informasi yang dihasilkan 

[28].

c. Service Quality lebih difokuskan pada 
usaha untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginan user  ser ta  ketepatan 
penyampaian untuk memenuhi harapan 
pemakai. Kualitas layanan adalah 
merujuk pada semua dukungan yang 
diberikan penyedia layanan baik layanan 
internal organisasi maupun eksternal / 

outsource vendor [9].

d. User Training  digunakan untuk 
mengungkapkan pentingnya bimbingan 
terhadap pemakai dalam menggunakan 
teknologi. Variabel ini sangat erat 
berhubungan dengan kemanfaatan 
menggunakan teknologi informasi. Item-
item yang digunakan diadopsi dari 

penelitian Kim [11] dan Yusof [14]

e. System Use atau penggunaan sistem 
dapat direlasikan pada pengetahuan dan 
kepercayaan individu, dan penerimaan 

terhadap sistem informasi [9]. System use 

Vol. XVI, No.3. Desember 2017

2798



Jurnal Riset Daerah

merujuk pada penggunaan sistem dalam 
meyelesaikan tugas sehari-hari dan 
kepercayaan bahwa sistem akan 
mempermudah pekerjaan.

f. User Satisfaction merupakan respon dan 
umpan balik yang diajukan oleh 
pengguna setelah menggunakan sistem 

informasi [29]. Kepuasan pengguna 

didapat hanya ketika kebutuhan dan 

keinginan mereka terpenuhi [30]. 

g. Facilitating Condition (kondisi fasilitas) 
yang ada didefinisikan sebagai sejauh 
mana seseorang percaya bahwa 
infrastruktur organisasional dan teknikal 
tersedia untuk mendukung SISMIOP. 
Facilitating conditions dibangun oleh 
tiga konstruk dari model sebelumnya 
yaitu perceieve behavioral control dari 
m o d e l  T P B  d a n  C - TA M - T P B ,  
facilitating conditions dari model MPCU 

dan compatibility dari model IDRT [30]. 

Facilitating condition yaitu faktor 
obyektif lingkungan yang menyebabkan 
kemudahan dalam melakukan, misalnya 
komputer, printer dan jaringan.

h. Organization Structure adalah hierarki, 
pengenda l i an  s i s t em,  s t r a t eg i ,  
m a n a j e m e n  d a n  k o m u n i k a s i .  
Kepemimpinan dan dukungan dari top 
manajemen dan dukungan s taf  
merupakan bagian yang penting dalam 
mengukur keberhasilan sistem informasi 

[14].

i. Organization Environment adalah 
perencanaan, sumber pembiayaan, 
hubungan interorganisasional, dan 

dukungan organisasi [14].

j. Net Benefit merupakan keseimbangan 
antara dampak positif dan negatif dari 
pengguna sistem informasi. Net benefit 
dapat ditandai dengan benefit langsung, 
efek pekerjaan, efisien dan efektifitas, 

peningkatan kinerja, peningjatan 
pendapatan. Semakin tinggi dampak 
postif yang dihasilkan semakin berhasil 

penerapan sistem informasi [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Hasil dan Analisis Data

3.1.1   Identifikasi Responden

Penelitian melalui kuesioner yang terdiri 
dari 40 pertanyaan. Statistik deskriptif dari 
jawaban responden per variabel laten dapat 
diperlihatkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1  Statistik Deskriptif Jawaban 
Responden Per Variabel Laten

 

3.1.2  Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, apabila terdapat 
indikator dengan loading factor kurang dari 
0,6 maka indikator tersebut akan dihilangkan. 
Hasil loading factor menunjukkan bahwa 
nilai loading factor satu indikator masih 
kurang dari 0,6 yaitu SQ5 (0,374) sehingga 
harus dihilangkan. Model dihitung kembali 
dengan smar tPLS dan has i l  akhi r  
menunjukkan tidak ada loading faktor 
indikator yang bernilai kurang dari 0,6 
sehingga hasil perhitungan tersebut telah 
memenuhi validitas konvergen atau 
dinyatakan valid. Nilai loading faktor 
ditunjukkan pada tabel 3.2.
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Variabel Laten Min Max Mean
System Quality 1 5 3,91
Information Quality 1 5 3,89

Service Quality 3 5 4,07

User Training 2 5 3,97

System Use 1 5 3,78

User Satisfaction 2 5 3,52

Facilitating Condition 3 5 3,95

Organization Structure 2 5 4,04

Organization Environtment 2 5 3,86
Net Benefit 2 5 3,97
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Tabel 3.2 Hasil Loading Factor

Uji reliabilitas diukur dengan dua kriteria 
yaitu memiliki composite reliability > 0,7 dan 
diperkuat dengan nilai Cronbach Alpha > 0,6 
untuk semua variabel. Pengujian reliabilitas 
terhadap data kuesioner mendapatkan hasil 
semua indikator memiliki reliabilitas yang 
baik. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada 
tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas
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Variabel Laten Variabel 
Manivest/
Indikator

Outer 
Loading

Facilitating Condition FC1 0,895

 FC2 0,896

 FC3 0,774

Information Quality IQ1 0,718

 IQ2 0,797

 IQ3 0,850

 IQ4 0,750

Net Benefit Nb1 0,832

 Nb2 0,914

 NB3 0,857

 NB4 0,692

 NB5 0,829

Organization Environment OE1 0,867

 OE2 0,726

 OE3 0,763

 OE4 0,862

Organization Structure OS1 0,874

 OS2 0,852

 OS3 0,736

 OS4 0,882

Service Quality Serv1 0,809

 Serv2 0,858

 Serv3 0,928

System Quality SQ1 0,647

SQ2 0,616

SQ3 0,780

 SQ4 0,822

 SQ6 0,812

System Use SU1 0,601

 SU2 0,863

 SU3 0,880

 SU4 0,644

Variabel Laten Variabel 
Manivest/
Indikator

Outer 
Loading

User Satisfaction US1 0,695

 US2 0,788

 US3 0,807

 US4 0,908

User Training UT1 0,755

 UT2 0,861

 UT3 0,877

Facilitating Condition 0,817 0,892

Information Quality 0,785 0,861

Net Benefits 0,884 0,915

Organization 
Environment

0,823 0,881

Organization Structure 0,857 0,904

Service Quality 0,835 0,900

Sistem Quality 0,792 0,857

System Use 0,755 0,839

User Satisfaction 0,819 0,878

User Training 0,780 0,871

Variabel
Cronbach's 

Alpha
Composite 
Reliability
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3.2   Pengujian Hipotesa dan Pembahasan

Hasil uji hipotesis di tunjukkan pada tabel 
3.3.

Tabel 17Tabel 3.3 Hasil Uji Hipotesis

 
Berikut hasil pengujian hipotesis 

berdasarkan T-statistic dan P-value yang 
disajikan pada Tabel 3.3 :

H1 : System Quality berpengaruh  terhadap 
System Use

Pengujian hipotesis ini didasarkan pada 
penelitian terdahulu tentang pengaruh system 

quality terhadap system use [31] .Tabel 3.3 

menunjukkan bahwa nilai T-tatistic untuk 
menilai pengaruh system quality  terhadap 
system  use adalah sebesar 1,144 lebih kecil 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65.  Nilai P-Value 
sebesar 0,278 lebih besar dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa system 
quality (kualitas sistem) tidak berpengaruh 
terhadap system  use (penggunaan sistem). 
Karena itu dapat dinyatakan hipotesis pertama 

(H1) ditolak. Sementara path coefficient yang 
bernilai 0,185 membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh yang kecil antara variabel system 
quality terhadap variabel system use. Tabel 3.3 
menunjukkan bahwa system quality tidak 
berpengaruh terhadap system use (β=0,185, T-
statistic= 1,144, P-value=0,278, α=0,1) 
dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa variabel system 
quality bukan  menjadi variabel penting yang 
dipertimbangkan dalam penggunaan 
SISMIOP.

Ditolaknya hipotesis H1 menunjukkan 
bahwa user menganggap kualitas SISMIOP 
belum seperti yang diharapkan. Tidak seluruh 
menu pada SISMIOP berjalan dengan baik 
sehingga membuat proses bisnis tidak 
berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa 
menu tidak dapat dijalankan, seperti menu 
Report untuk pembuatan laporan penerimaan, 
menu Keberatan untuk memproses keberatan 
wajib pajak terhadap NJOP, menu Catatan 
Sejarah Objek Pajak, Catatan Sejarah Wajib 
Pajak, menu Daftar Tagihan Tidak Sampai 
dan lainnya.

Walaupun terdapat beberapa user yang 
menganggap system quality (kualitas sistem) 
belum maksimal, hal ini tidak mempengaruhi 
penggunaan sistem karena user menganggap 
SISMIOP bermanfaat bagi mereka untuk 
mendukung pekerjaan sehari-hari. System 
Quality  tidak berpengaruh terhadap 
penggunaan SISMIOP, kualitas baik atau 
b u r u k  m a k a  u s e r  h a r u s  t e t a p  
menggunakannya untuk mendukung 
pekerjaan sehari-hari. 

H2 : System Quality berpengaruh  terhadap 
User Satisfaction

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai T-
statistic untuk menilai pengaruh system 
quality terhadap user satisfaction adalah 
sebesar 0,608 lebih kecil dibandingkan 
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H12 OS NB 0,408 2,212 0,025 Diterima
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dengan T-table dengan tingkat kepercayaan 
90% sebesar 1, 65. Nilai P-value sebesar 
0,523 lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 
0,1. Hal ini menunjukkan bahwa system 
quality (kualitas sistem) tidak berpengaruh 
terhadap user satisfaction (kepuasan 
pengguna). Karena itu dapat dinyatakan 
hipotesis kedua (H2) ditolak. Sementara path 
coefficient yang bernilai 0,102 membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh yang kecil antara 
variabel system quality terhadap variabel user 
satisfaction. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa 
system quality tidak berpengaruh terhadap 
system use (β=0,102, T-statistic= 0,608, P-
Value=0,523, α=0,1) dengan demikian 
berdasarkan hasi l  penel i t ian dapat  
disimpulkan bahwa variabel system quality 
bukan menjadi variabel penting dalam 
menetukan kepuasan pengguna.

Ditolaknya hipotesis H2 menunjukkan 
bahwa semakin berkualitasnya SISMIOP , 
belum tentu pengguna SISMIOP semakin 
merasa puas. Ketidak puasan responden 
disebabkan karena sebagian besar user 
SISMIOP merasa tampilan antar muka 
SISMIOP kurang te ra tur  sehingga  
menyulitkan user dalam mengakses menu 
aplikasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan 
pernyataan responden bahwa alur proses 
pelayanan SISMIOP cukup sulit, karena 
setiap kasus pelayanan harus dipahami benar 
dimana menu yang dapat menyelesaikan 
pelayanan tersebut sehingga cukup 
mengganggu proses pelayanan yang 
merupakan fungsi utama dalam pengelolaan 
PBB-P2.

Permasalahan lain yaitu sejak Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bantul menerapkan sistem 
pelaporan keuangan berbasis akrual, maka 
SISMIOP dinilai kurang sesuai dengan proses 
bisnis di BKAD Kabupaten Bantul. SISMIOP 
tidak mampu mencatat historis perubahan 

data pada basis data PBB-P2. Setiap ada 
perubahan data maka data lama secara 
otomatis akan ditimpa atau dihapus, 
sementara sistem akrual mengharuskan untuk 
mengetahui historis data pada tiap objek 
pajak.

Walaupun terdapat beberapa user yang 
menganggap system quality (kualitas sistem) 
belum maksimal, tetapi SISMIOP tetap 
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 
sehari-hari dalam hal pengelolaan PBB-P2 
mulai dari proses pendataan, penilaian, 
penagihan,penerimaan dan pelayanan 
terhadap wajib pajak. System Quality tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan SISMIOP, 
tetapi agar user puas dengan penggunaan 
SISMIOP maka diperlukan peningkatan 
kualitas sistem baik itu dari sisi tampilan antar 
muka maupun perbaikan fungsi-fungsi yang 
ada dalam SISMIOP.

H3 : Information Quality berpengaruh 
terhadap System Use

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13] . Berdasarkan Tabel 3.3 

terlihat bahwa nilai T-statistic untuk menilai 
pengaruh information quality  terhadap 
system  use adalah sebesar 2,786 lebih besar 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P-value 
sebesar 0,006 lebih kecil dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
information quality (kualitas informasi) 
berpengaruh terhadap system  use  
(penggunaan sistem). Karena itu dapat 
dinyatakan hipotesis ketiga (H3) diterima. 
Sementara path coefficient yang bernilai 
0,372 membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
yang besar antara variabel information quality 
terhadap variabel system  use. Tabel 3.3 
menunjukkan bahwa information quality 
berpengaruh terhadap system use (β=0,372, T-
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statistic= 2,786, P-value=0,006, α=0,1) 
dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
dapat  dis impulkan bahwa var iabel  
information quality menjadi faktor  penting 
yang dipertimbangkan dalam penggunaan 
SISMIOP.

Berdasarkan hasil observasi terhadap 
responden, SISMIOP menyediakan informasi 
yang mempengaruhi penggunaan sistem. 
Informasi yang dihasilkan SISMIOP adalah 
informasi yang penting dan dibutuhkan, 
sehingga SISMIOP sangat diperlukan. User 
SISMIOP di BKAD Kabupaten Bantul 
merasa kualitas informasi yang dihasilkan 
cukup bagus sehingga mempengaruhi 
penggunaan SISMIOP. Kualitas informasi 
antara lain berkaitan dengan data-data wajib 
pajak dan objek pajak yang terdapat dalam 
basis data PBB-P2. Kualitas informasi 
ternyata mempengaruhi penggunaan sistem, 
maka dapat disimpulkan semakin tinggi 
kualitas informasi yang dihasilkan SISMIOP 
akan semakin tinggi pula penggunaannya.

Kualitas informasi yang berkaitan dengan 
SISMIOP menghasilkan informasi yang 
relevan, penting dan bermanfaat untuk user. 
Informasi yang dihasilkan SISMIOP juga 
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 
dan menghasilkan informasi yang sama 
dengan data yang dimasukkan pengguna.

H4 : Information Quality berpengaruh 
terhadap User Satisfaction

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13] [31] [32] . Tabel 3.3 

menunjukkan bahwa nilai T-statistic untuk 
menilai pengaruh information quality  
terhadap system  use adalah sebesar 2,920 
lebih besar dibandingkan dengan T-table 
dengan tingkat kepercayaan 90% sebesar 
1,65. Nilai P-value sebesar 0,002 lebih kecil 
dibandingkan nilai α yaitu 0,1. Hal ini 

menunjukkan bahwa information quality 
(kualitas informasi) berpengaruh terhadap 
user satisfaction (kepuasan pengguna). 
Karena itu dapat dinyatakan hipotesis 
keempat (H4) diterima. Sementara path 
coefficient yang bernilai 0,498 membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh yang besar antara 
variabel information quality terhadap variabel 
user satisfaction. Tabel 3.3 menunjukkan 
bahwa information quality berpengaruh 
terhadap user satisfaction (β=0,498, T-
statistic= 2,920, P-value=0,002, α=0,1) 
dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
dapat  dis impulkan bahwa var iabel  
information quality menjadi faktor  penting 
yang dipertimbangkan terhadap user 
satisfaction. Berdasarkan hasil observasi 
responden, kualitas informasi yang diperolah 
dari SISMIOP sangat mempengaruhi 
kepuasan pengguna dalam menyelesaikan 
pekerjaan mengolah data dan informasi.

Berdasarkan hasil kuesioner, responden 
merasa puas dalam menggunakan SISMIOP. 
Kualitas informasi yang dihasilkan oleh 
sistem ternyata mempengaruhi kepuasan 
pengguna dalam memanfatkan SISMIOP. 
Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas 
informasi SISMIOP, pengguna akan semakin 
puas dalam menggunakan sistem. Variabel 
kualitas informasi menjadi variabel yang 
p e n t i n g  b a g i  r e s p o n d e n  u n t u k  
dipertimbangkan untuk mencapai kepuasan 
terhadap suatu sistem.

H5 : Service Quality berpengaruh terhadap 
System Use

Pengujian hipotesis ini didasarkan pada 
penelitian terdahulu tentang pengaruh sevice 

quality terhadap system use [33] . Tabel 3.3 

menunjukkan bahwa nilai T-statistic untuk 
menilai pengaruh service quality  terhadap 
system  use adalah sebesar 3,395 lebih besar 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
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kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P-value 
sebesar 0,002 lebih kecil dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa service 
quality (kualitas layanan) berpengaruh 
terhadap system  use (penggunaan sistem). 
Karena itu dapat dinyatakan hipotesis kelima 
(H5) diterima. Sementara path coefficient 
yang bernilai 3,393 membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh yang besar antara variabel 
service quality terhadap variabel system use. 
Tabel 3.3  menunjukkan bahwa service 
quality berpengaruh terhadap system  use 
(β=3,393, T-statistic= 3,395, P-value=0,002, 
α=0,1) dengan demikian berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel 
service quality menjadi variabel penting yang 
dipertimbangkan dalam penggunaan 
SISMIOP.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 
r e s p o n d e n  m e r a s a  n y a m a n  d a l a m  
menggunakan SISMIOP karena ada 
dukungan layanan dari petugas IT. Petugas IT 
mempunyai sikap peduli apabila user 
memerlukan bantuan dalam menggunakan 
sistem. BKAD Kabupaten Bantul mempunya 
dua orang petugas IT sebagai pengelola 
SISMIOP yang disebut Operator Console. 
Keduanya menguasai sistem karena telah 
diikutkan dalam berbagai pelatihan khusus 
bagi Operator Console PBB-P2 yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 
sebelum PBB-P2 dialihkan ke daerah. 
Petugas IT cepat dan tanggap dalam 
membantu user apabila mendapatkan 
kesulitan dalam menggunakan SISMIOP.

H6 : Service Quality berpengaruh terhadap 
User Satisfaction

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [31]. Tabel 3.3 menunjukkan 

bahwa nilai T-statistic untuk menilai pengaruh 
service quality  terhadap user satisfaction 

adalah sebesar 0,084 lebih kecil dibandingkan 
dengan T-table dengan tingkat kepercayaan 
90% sebesar 1,65.  Nilai P-value sebesar 
0,432 lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 
0,1. Hal ini menunjukkan bahwa service 
quality (kualitas layanan) tidak berpengaruh 
terhadap user satisfaction (kepuasan 
pengguna). Karena itu dapat dinyatakan 
hipotesis keenam (H6) ditolak. Sementara 
path coefficient yang bernilai 0,084 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 
kecil antara variabel service quality terhadap 
variabel user satisfaction. Tabel 3.3 
menunjukkan bahwa information quality 
tidak berpengaruh terhadap user satisfaction 
(β=0,084, T-statistic= 0,084, P-value=0,432, 
α=0,1) dengan demikian berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel 
service quality bukan menjadi faktor penting 
yang dipertimbangkan terhadap user 
satisfaction. Berdasarkan hasil observasi 
responden ,  kua l i tas  layanan  t idak  
mempengaruhi kepuasan pengguna dalam 
menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 

Pada hipotesis sebelumnya (H5), terbukti 
bahwa kualitas layanan mempengaruhi 
penggunaan sistem. Tetapi dalam hipotesis ini 
terbukti bahwa meskipun pengguna merasa 
nyaman dalam menggunakan SISMIOP 
karena adanya dukungan dari petugas IT, hal 
itu ternyata tidak mempengaruhi kepuasan 
pengguna.  H a s i l  k u e s i o n e r  
menunjukkan bahwa responden merasa tidak 
puas dalam menggunakan SISMIOP karena 
beberapa kali mengalami gangguan pada saat 
jam pelayanan, sementara petugas IT yang 
menguasai SISMIOP hanya dua orang. Hal itu 
tentu mengganggu dalam memberikan 
pelayanan kepada wajib pajak karena wajib 
pajak harus menunggu sampai sistem dapat 
digunakan kembali. Untuk selanjutnya 
diperlukan lebih banyak lagi petugas IT yang 
menguasai SISMIOP agar memberikan 
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layanan yang lebih baik terhadap user 
sehingga user  merasa  puas  dalam 
menggunakan SISMIOP.

H7 : Facilitating Condition berpengaruh 
positif terhadap User Satisfaction

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13] . Tabel 3.3 menunjukkan 

bahwa nilai T-statistic untuk menilai 
pengaruh facilitating condition terhadap user 
satisfaction adalah sebesar 2,399 lebih besar 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P value 
sebesar 0,017 lebih kecil dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
facilitating condition (kondisi fasilitas) 
berpengaruh terhadap user satisfaction 
(kepuasan pengguna). Karena itu dapat 
dinyatakan hipotesis ketujuh (H7) diterima. 
Sementara path coefficient yang bernilai 
0,292 membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
yang besar antara variabel facilitating 
condition terhadap variabel user satisfaction. 
Tabel 3.3 menunjukkan bahwa facilitating 
condition berpengaruh terhadap user 
satisfaction (β=0,292, T-statistic= 2,399, P-
value=0,017, α=0,1) dengan demikian 
berdasarkan hasi l  penel i t ian dapat  
disimpulkan bahwa variabel facilitating 
condition menjadi faktor  penting yang 
dipertimbangkan terhadap user satisfaction.  

Dengan diterimanya hipotesis H7, dapat 
disimpulkan bahwa kondisi fasilitas yang 
meliputi sarana prasarana dan sumber daya 
yang ada dapat mendukung kepuasan 
pengguna dalam menggunakan SISMIOP. 
BKAD Kabupaten Bantul sampai saat ini 
terus berupaya memperbaiki sarana dan 
prasarana terkait pengelolaan PBB-P2 
termasuk perbaikan ruang server agar lebih 
memadai sehingga dapat meningkatkan 

kinerja staf yang berakibat pada peningkatan 
pelayanan kepada wajib pajak. 

H8 : User Training berpengaruh terhadap 
System Use

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai T-
statistic untuk menilai pengaruh user training 
terhadap system  use adalah sebesar 0,383 
lebih kecil dibandingkan dengan T-table 
dengan tingkat kepercayaan 90% sebesar 
1,65. Nilai P-value sebesar 0,702 lebih besar 
dibandingkan nilai α yaitu 0,1. Hal ini 
menunjukkan bahwa user training (pelatihan 
pengguna) tidak berpengaruh terhadap system 
use (penggunaan sistem). Karena itu dapat 
dinyatakan hipotesis kedelapan (H8) ditolak. 
Sementara path coefficient yang bernilai 
0,064 membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
yang kecil antara variabel user training 
terhadap variabel system use. Tabel 3.3 
menunjukkan bahwa user training tidak 
berpengaruh terhadap system use (β=0,064, T-
statistic= 0,383, P-value=0,702, α=0,1) 
dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa variabel user 
training bukan menjadi faktor penting yang 
dipertimbangkan terhadap system use.

Dengan ditolaknya hipotesis H8 maka 
dapat disimpulkan bahwa training/pelatihan-
pelatihan yang diadakan oleh BKAD 
Kabupaten Bantul terkait penggunaan 
SISMIOP tidak memadai sehingga tidak 
mempengaruhi penggunaan sistem. Pelatihan 
penggunaan SISMIOP hanya diberikan 1 
(satu) kali pada saat persiapan pelimpahan 
PBB-P2 dari pusat ke daerah. Pelatihan yang 
dilaksanakan di Kantor Pajak Pratama Bantul 
tidak diikuti oleh seluruh staf bidang 
Pendaftaran dan Penetapan dan Bidang 
Penagihan sebagai user SISMIOP, tetapi 
hanya 8 (delapan) orang dengan ketugasan 
masing-masing. Sementara dari 8 (delapan) 
orang yang mengikuti pelatihan, sebagian 
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telah mutasi ke Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) lain kemudian digantikan dengan staf 
baru. Sampai dengan tahun keempat 
pengelolaan PBB-P2 belum diadakan 
kembali pelatihan tentang penggunaan 
SISMIOP sehingga user banyak yang 
mengalami kesulitan dalam menggunakan 
SISMIOP terutama dalam memahami fungsi-
fungsi menu dalam sistem. Hal ini diperkuat 
pernyataan responden bahwa pelatihan dan 
bimbingan dalam menggunakan SISMIOP 
kurang mencukupi. Diharapkan kedepannya 
diberikan pelatihan-pelatihan bagi user dalam 
menggunakan SISMIOP agar dapat 
membantu menciptakan persepsi postif 
terhadap penggunaan sistem.

H9 : System Use berpengaruh terhadap Net 
Benefit

 Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13]. Tabel 3.3 menunjukkan 

bahwa nilai T-statistic untuk menilai 
pengaruh facilitating condition terhadap user 
training adalah sebesar 3,852 lebih besar 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P-value 
sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa system 
use (pengggunaan sistem) berpengaruh 
terhadap net benefit (manfaat bersih). Karena 
itu dapat dinyatakan hipotesis kesembilan 
(H9) diterima. Sementara path coefficient 
yang bernilai 0,437 membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh yang besar antara variabel 
system use terhadap net benefit. Tabel 3.3 
menunjukkan bahwa system  use berpengaruh 
terhadap net benefit (β =0,437 T-statistic= 
3,852, P-value=0,000, α=0,1) dengan 
demikian berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa variabel system use 
m e n j a d i  f a k t o r   p e n t i n g  y a n g  
dipertimbangkan terhadap net benefit.

Dengan di ter imanya hipotes is  H9,  
menunjukkan bahwa pengguna dapat 
merasakan secara langsung manfaat dari 
SISMIOP. Manfaat yang dapat dirasakan 
secara langsung antara lain SISMIOP dapat 
membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-
hari, membantu bekerja lebih efisien, 
m e m b a n t u  m e n c a p a i  t u j u a n  d a n  
meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan ( utamanya untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan ketetapan pajak dan Nilai 
Jual Objek Pajak).

 
H10 : User Satisfaction berpengaruh 
terhadap Net Benefit

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13]. Tabel 3.3 menunjukkan 

bahwa nilai T-statistic untuk menilai 
pengaruh user satisfaction terhadap net 
benefit adalah sebesar 0,62 lebih kecil 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P-value 
sebesar 0,535 lebih besar dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa user 
satifaction (kepuasan pengguna) tidak 
berpengaruh terhadap net beneft (manfaat 
bersih). Karena itu dapat dinyatakan hipotesis 
kesepuluh (H10) ditolak. Sementara path 
coefficient yang bernilai 0,086 membuktikan 
bahwa terdapat pengaruh yang kecil antara 
variabel user satisfaction terhadap variabel 
net benefit. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa 
user satisfaction tidak berpengaruh terhadap 
net benefit (β=0,086, T-statistic= 0,62, P-
value=0,535, α=0,1) dengan demikian 
berdasarkan hasi l  penel i t ian dapat  
disimpulkan bahwa variabel user satisfaction 
bukan menjadi faktor penting yang 
dipertimbangkan terhadap net benefit. 

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh 
hasil bahwa mayoritas user SISMIOP merasa 
cukup puas terhadap penggunaan sistem. 
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Keuntungan atau manfaat SISMIOP dapat 
dirasakan secara langsung oleh responden, 
tetapi ternyata kedua variabel tersebut tidak 
saling mempengaruhi. Karena itu dapat 
disimpulkan bahwa pada saat mayoritas user 
merasa cukup puas terhadap SISMIOP, belum 
tentu mereka dapat merasakan manfaat 
langsung dari sistem tersebut.

User merasa cukup puas terhadap sebagian 
atau keseluruhan fungsi dari SISMIOP. User 
juga merasa terbantu dalam pekerjaan 
mengolah informasi karena menggunakan 
SISMIOP. Tetapi kepuasan user dalam 
menggunakan SISMIOP tidak mempengaruhi 
manfaat dari SISMIOP.

H11 :  Organiza t ion Environment  
berpengaruh  terhadap Net Benefit

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13][31]. Tabel 3.3 menunjukkan 

bahwa nilai T-statistic untuk menilai 
pengaruh organization environment  terhadap 
net benefit adalah sebesar 0,166 lebih kecil 
dibandingkan dengan T-table dengan tingkat 
kepercayaan 90% sebesar 1,65. Nilai P-value 
sebesar 0,868 lebih besar dibandingkan nilai α 
yaitu 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 
organization environtment (lingkungan 
organisasi) tidak berpengaruh terhadap net 
benefit (manfaat bersih). Karena itu dapat 
dinyatakan hipotesis kesebelas (H11) ditolak. 
Sementara path coefficient yang bernilai -
0,024 membuktikan bahwa terdapat pengaruh 
negatif antara variabel organization 
environtment terhadap variabel net benefit. 
Tabel 3.3 menunjukkan bahwa organization 
environment tidak berpengaruh terhadap net 
benefit (β=-0,024, T-statistic=0,166, P-
Value=0,868, α=0,1) dengan demikian 
berdasarkan hasi l  penel i t ian dapat  
disimpulkan bahwa variabel organization 

environment bukan menjadi faktor penting 
yang dipertimbangkan terhadap net benefit. 

Lingkungan organisasi diukur dengan 
dukungan keuangan yang memadai, 
dukungan dari BKAD Kabupaten Bantul dan 
hubungan yang baik antar  bagian.  
Berdasarkan hasil observasi terhadap 
responden, dukungan organisasi belum 
seperti yang diharapkan. Utamanya adalah 
dukungan keuangan dimana terbentur pada 
APBD yang jumlahnya terbatas. Penggunaan 
SISMIOP perlu mendapat dukungan dari 
berbagai pihak terutama soal pengembangan 
sistem sehingga nantinya akan selaras dengan 
proses bisnis di BKAD. Apabila sistem selaras 
dengan proses bisnis maka kemungkinan 
besar akan dapat membantu meningkatkan 
target pendapatan serta pengelolaan PBB-P2 
yang semakin baik.

H12 : Organization Structure berpengaruh 
terhadap Net Benefit

Hasil pembuktian hipotesis ini sependapat 
dengan pembuktian hipotesis pada penelitian 

sebelumnya [13] [31] [33].  Tabel 3.3 

menunjukkan bahwa nilai T-statistic untuk 
menilai pengaruh organization structure  
terhadap net benefit adalah sebesar 2,252 
lebih besar dibandingkan dengan T-table 
dengan tingkat kepercayaan 90% sebesar 
1,65. Nilai P-value sebesar 0,025 lebih besar 
dibandingkan nilai α yaitu 0,1. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel  organization 
structure (struktur organisasi)  berpengaruh 
terhadap net benefit (manfaat bersih). Karena 
itu dapat dinyatakan hipotesis keduabelas 
(H12)  diterima. Sementara path coefficient 
yang bernilai 0,408 membuktikan bahwa 
terdapat pengaruh yang besar antara variabel 
organization structure terhadap variabel net 
benefit. Tabel 3.3  menunjukkan bahwa 
organization environment berpengaruh 
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te rhadap net  benef i t  (β=0,408,  T-
statistic=2,252, P-value=0,025, α=0,1) 
dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 
dapat  dis impulkan bahwa var iabel  
organization structure menjadi faktor penting 
yang dipertimbangkan terhadap net benefit. 

Diterimanya hasil pengujian hipotesis H12 
menunjukkan bahwa semakin banyak 
dukungan dari pimpinan (top manajemen), 
dapat memberikan manfaat dari penggunaan 
SISMIOP. Berdasarkan hasil kuesioner, 
mayoritas responden berpendapat bahwa 
dukungan pimpinan terhadap penggunaan 
SISMIOP maupun manfaat dari penggunaan 
SISMIOP sama-sama tinggi, kedua variabel 
tersebut saling mempengaruhi.

3.3 Rekomendasi

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi t ingkat pemanfaatan 
SISMIOP di BKAD Kabupaten Bantul maka 
rekomendasi yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut :

1. Pengunaan sistem (system use) 
dipengaruhi oleh kualitas informasi 
(information quality) dan kualitas 
layanan (service quality), tetapi 
penggunaan sistem tidak dipengaruhi 
oleh kualitas sistem (system quality) dan 
pelatihan pengguna (user training). Oleh 
karena itu perlu diberikan perhatian dari 
keempat hal tersebut.

a. Berdasarkan hipotesis H1 dan H2, 
dari sisi kualitas sistem perlu 
dilakukan pengembangan aplikasi 
SISMIOP dan basis data yang 
d i g u n a k a n .  P e n g e m b a n g a n  
disesuaikan dengan proses bisnis 
BKAD saat ini, termasuk tampilan 
antar muka sehingga memudahkan 
user dalam mengunakan untuk 
menyelesaikan pekerjaan sehari-

hari. Terkait diberlakukannya 
sistem pelaporan keuangan berbasis 
akrual, perlu pembuatan aplikasi 
perpajakan baru dimana aplikasi 
t e r s e b u t  d a p a t  m e m p r o s e s  
pencacatan historis data pada tiap 
objek pajak. 

b. Berdasarkan hipotesis H3 dan H4, 
SISMIOP apabila dilihat dari sisi 
k u a l i t a s  i n f o r m a s i  t e l a h  
menghasilkan informasi yang 
cukup baik. Informasi meliputi 
data-data wajib pajak dan objek 
pajak PBB-P2 di Kabupaten Bantul. 
Perlu untuk dilakukan pemeliharaan 
basis data secara rutin agar 
informasi yang dihasilkan oleh 
SISMIOP lebih baik lagi.

c. Berdasarkan hipotesis H5 dan H6, 
dari sisi kualitas layanan BKAD 
Kabupaten Bantul perlu untuk 
menambah jumlah petugas IT yang 
akan bertugas sebagai progammer 
in house aplikasi. Programmer in 
h o u s e  i n i  a k a n  b e r t u g a s  
m e n g e m b a n g k a n  d a n  
menyesuaikan fungsi-fungsi  
aplikasi agar sesuai dengan 
kebutuhan dan maintenance  
infrastruktur IT pendukung layanan 
perpajakan di lingkungan kantor 
BKAD.

d. Berdasarkan hipotesis H8, dari sisi 
pelatihan pengguna perlu diberikan 
pelatihan penggunaan SISMIOP 
dan aplikasi perpajakan yang lain 
bagi user sesuai dengan update 
aplikasi terbaru. Selain pelatihan 
pelatihan penggunaan SISMIOP 
juga perlu diberikan pelatihan 
tentang teknologi informasi dan 
komponen-komponen terkait dalam 
infrastruktur  IT pendukung 
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pelayanan pajak di Kabupaten 
Bantul.

2. Kepuasan pengguna (user satisfaction) 
dipengaruhi oleh kualitas informasi 
(information quality) dan kondisi 
fasilitas (facilitating condition), tetapi 
kepuasan pengguna tidak dipengaruhi 
oleh kualitas sistem (system quality) dan 
kualitas layanan (service quality). 
Berdasarkan hipotesis H7, apabila dilihat 
dari sisi kondisi fasilitas maka BKAD 
Kabupaten Bantul perlu melakukan 
beberapa pembenahan yang meliputi :

a. Peningkatan ruang server/data 
center. Dengan ruang server yang 
memadai dan sesuai standar, maka 
BKAD Kabupaten Bantul dapat 
melakukan upgrade perangkat, baik 
s e r v e r  m a u p u n  p e r a n g k a t  
pendukung lainnya (jaringan 
komputer, jaringan kelistrikan, high 
speed printer), sehingga dapat 
meningkatkan kapasitas dan 
kualitas layanan.

b. Peningkatan konektivitas internet 
baik berupa kapasitas bandwidth  
maupun jalur internet cadangan 
selain jalur yang disediakan oleh 
Kabupaten Bantul untuk mencegah 
terjadinya downtime pada saat 
proses pelayanan wajib pajak.

c. Perlu ruang pelayanan dan ruang 
kantor yang lebih luas agar dapat 
menampung lebih banyak sarana 
dan prasarana yang diperlukan 
untuk meyelesaikan pekerjaan 
sehari-hari.

3. Manfaat bersih (net benefit) dipengaruhi 
oleh penggunaan sistem (system use) dan 
struktur organisasi (organization 
structure), tetapi manfaat bersih tidak 
dipengaruhi oleh kepuasan pengguna 

(user satisfaction) dan lingkungan 
organisasi (organization environment). 
Perlu diberikan perhatian untuk beberapa 
hal tersebut.

a. Berdasarkan hipotesis H12, apabila 
dilihat dari sisi struktur organisasi 
maka seluruh jajaran struktural di 
B K A D  K a b u p a t e n  B a n t u l  
diharapkan memberikan dukungan 
penuh terhadap pengembangan 
SISMIOP sehingga SISMIOP dapat 
dijadikan salah satu strategi dalam 
meningkatkan pelayanan kepada 
wajib pajak.

b. Berdasarkan hipotesis H11, apabila 
dilihat dari sisi lingkungan 
organisasi maka BKAD Kabupaten 
Bantul perlu merencanakan dengan 
baik pengembangan SISMIOP 
termasuk memberikan dukungan 
keuangan yang memadai mengingat 
pengembangan SISMIOP pada 
platform yang sama (berbasis 
Oracle Form and Report) berbiaya 
sangat tinggi.

Bagian rekomendasi ini diharapkan dapat 
diterapkan untuk Kabupaten/Kota lain yang 
menggunakan SISMIOP sebagai satu-satunya 
sistem informasi pengelolaan PBB-P2.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil 
analisis tentang penggunaan sistem informasi 
dan manajemen objek pajak (SISMIOP) di 
BKAD Kabupaten Bantul, maka disimpulkan 
sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan SISMIOP di 
BKAD Kabupaten Bantul dipengaruhi 
secara langsung oleh faktor penggunaan 
sistem dan struktur organisasi, dan 
dipengaruhi secara tidak langsung oleh 
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faktor kualitas informasi dan kualitas 
layanan.

2. Kualitas sistem tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan sistem artinya user 
menganggap kualitas SISMIOP belum 
seperti yang diharapkan. Tidak seluruh 
menu pada SISMIOP berjalan dengan 
baik sehingga membuat proses bisnis 
tidak berjalan dengan lancar.

3. Kualitas sistem tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan pengguna artinya 
semakin baik kualitas sistem belum tentu 
user merasa puas. Hal ini karena 
tampilan antar muka dan menu SISMIOP 
kurang teratur sehingga menyulitkan 
pengguna. SISMIOP tidak dapat 
mengakomodir sistem pelaporan 
keuangan berbasis akrual  yang 
diterapkan BKAD sehingga tidak sesuai 
dengan proses bisnis yang ada.

4. Kualitas layanan tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan pengguna. Sebanyak 
68% menjawab setuju bahwa kualitas 
layanan SISMIOP sudah baik tetapi 
semakin baik kualitas layanan dari 
Petugas IT belum tentu membuat user 
merasa puas. Hal ini karena jumlah 
Petugas IT yang menguasai SISMIOP 
terbatas sehingga menyulitkan user saat 
sistem mengalami gangguan pada jam 
pelayanan.

5. Pelatihan pengguna tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan sistem.  User 
menganggap pelatihan penggunaan 
SISMIOP kurang mencukupi sehingga 
banyak user mengalami kesulitan 
menggunakan sistem terutama dalam 
memahami fungsi-fungsi menu untuk 
menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

6. Kepuasan pengguna tidak berpengaruh 
terhadap net benefit. Rata-rata jawaban 
respoden pada variabel user satisfaction 

sebesar 3,52 artinya user cukup puas 
dalam menggunakan SISMIOP, tetapi 
kepuasan user dalam menggunakan 
SISMIOP tidak mempengaruhi manfaat 
dari SISMIOP.

7. L i n g k u n g a n  o r g a n i s a s i  t i d a k  
berpengaruh terhadap net benefit. 
Lingkungan organisasi diukur dengan 
dukungan keuangan yang memadai, 
dukungan dari BKAD Kabupaten Bantul 
dan hubungan yang baik antar bagian. 
Da lam implementas i  S ISMIOP 
dukungan organisasi belum seperti yang 
d iharapkan te ru tama dukungan 
keuangan dimana terbentur pada APBD 
yang jumlahnya terbatas sementara 
pengembangan sistem membutuhkan 
biaya yang besar.

8. Kualitas informasi berpengaruh 
terhadap penggunaan sistem dan 
kepuasan pengguna. Sebanyak 75% 
responden menjawab setuju bahwa 
semakin baik kualitas informasi yang 
dihasilkan maka penggunaan sistem dan 
kepuasan pengguna semakin meningkat. 

9. Kualitas layanan dan kondisi fasilitas 
berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna, artinya semakin baik kualitas 
layanan dari SISMIOP dan semakin baik 
kondisi fasilitas yang mendukung 
implementasi SISMIOP maka kepuasan 
pengguna semakin meningkat.

10. Penggunaan sistem dan struktur 
organisasi berpengaruh terhadap net 
bene f i t ,  a r t i nya  s emak in  ba ik  
penggunaan sistem dan semakin baik 
dukungan dar i  top  manajemen 
menunjukkan semakin bermanfaatnya 
SISMIOP bagi pengguna.

Secara keseluruhan implementasi 
SISMIOP di BKAD Kabupaten Bantul dapat 
dikatakan belum maksimal. Rata-rata 
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jawaban respoden pada variabel net benefit 
sebesar 3,97 menunjukkan bahwa SISMIOP 
belum memberikan manfaat seperti yang 
d i h a r a p k a n  o l e h  p e n g g u n a  y a i t u  
meningkatkan kinerja, membantu pekerjaan 
m e n j a d i  l e b i h  e f i s i e n ,  m e m b a n t u  
meningkatkan target PAD dan membantu 
pengelolaan PBB-P2 semakin baik.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 
penelitian, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut :

1. Penel i t ian  se lanju tnya  dengan 
menggunakan metode HOT Fit, dapat 
menambahkan variabel-variabel 
tambahan yang perlu diperhitungkan, 
misalnya pengembangan sistem.

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan metode kualitatif, terutama dari 
sisi petugas IT sehingga dapat diketahui 
kendala dan peluang yang ada sehingga 
dapat ditemukan solusi yang tepat 
dalam pengembangan sistem untuk 
meningkatkan pelayanan kepada wajib 
pajak.

3. Penelitian selanjutnya juga dapat 
menggunakan metode yang berbeda 
sehingga akan diperoleh bahan evaluasi 
i m p l e m e n t a s i  S I S M I O P a g a r  
pengembangan SISMIOP lebih optimal.

4. P e n e l i t i a n  s e l a n j u t n y a  d a p a t  
menggunakan populasi yang tidak 
berlatar belakang petugas IT karena 
petugas IT dianggap telah menguasai 
SISMIOP secara keseluruhan sehingga 
dapat mempengaruhi hasil pengujian.
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