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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang bekerja di Kabupaten Bantul. Pemilihan sampel yang ditetapkan 

dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut merupakan pihak-pihak 

yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan 

e-Filing bagi Wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mendatangi kantor di kabupaten Bantul yaitu Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Privinsi D. I 

Yogyakarta kemudian menyebarkan kuesioner tersebut kepada 

Pegawai dan Karyawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan sudah pernah menggunakan e-Filing. Kuesioner 

yang dapat diolah sebanyak 60 kuesioner dari 100 kuesioner yang 

disebar dengan tingkat  usable respon rate sebanyak 60%. Berikut 

tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan Jumlah Kuesioner 

1 Kuesioner yang disebar 100 

2 Kuesioner yang kembali 62 

3 Kuesioner yang cacat 2 

4 Kuesioner yang dapat diolah 60 

5 Usable Respon Rate 60% 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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B. Analisis Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang dimuat dalam penelitian ini meliputi 

Pekerjaan, Jenis Kelamin dan lama menggunakan e-Filing. Hasil 

distribusi frekuensi disajikan dalam tabel berikut: 

1. Pekerjaan Responden 

Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan pekerjaan 

yang didapat melalui kuesioner dapat dilihat dalam tabel 4.2 

berikut: 

Tabel 4.2 

Responden berdasarkan pekerjaan 

 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Pegawai Negeri Sipil 40 66,67% 

2 Dosen 18 30% 

3 Karyawan 2 3,33% 

 Total 60 100% 

  Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang melakukan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 40 responden 

atau sekitar 66,67%, kemudian Dosen sebanyak 18 responden atau 

sekitar 30%, serta karyawan sebanyak 2 responden atau sekitar 

3,33%. 

2. Jenis Kelamin 

Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin yang diperoleh melalui kuesioner dapat dilihat dalam tabel 

4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 28 46,67% 

2 Perempuan 32 53,33% 

 Total 60 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah 

responden laki-laki sebanyak 28 orang atau sekitar 46,67% dan 

perempuan sebanyak 32 orang atau sekitar 53,33%. 

3. Lama Menggunakan E-Filing 

Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan lama 

menggunakan e-Filing dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Responden Berdasakan Lama Menggunakan E-Filing 

 

No 
Lama Menggunakan 

E-Filing 
Frekuensi Persentase 

1 1 Tahun 22 36,67% 

2 1 -  3 Tahun 35 58,33% 

3 >3 Tahun 3 5,00% 

 Total 60 100% 

  Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahu  bahwa jumlah 

responden yang baru melakukan pelaporan SPT Tahunannya 

menggunakan e-Filing sebanyak 22 orang atau sekitar 36,67%, 

kemudian responden yang sudah menggunakan e-Filing antara 1 

sampai 3 tahun sebanyak 35 orang atau sekitar 58,33%, serta 

responden yang sudah menggunakan e-Filing selama lebih dari 3 

tahun berjumlah 3 orang atau sekitar 5%. 
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C. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai nilai-

nilai maksimum, minimum, rata-rata, nilai tengah, dan standar 

deviasi dari sampel penelitian. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 

4.5 diolah menggunakan program  SPSS 15.0: 

Tabel 4.5 

Hasil Statistik Deskriptif 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Intensitas 

Perilaku 
60 4 13 10,67 1,386 

Persepsi 

Kegunaan 
60 4 15 11,88 1,795 

Persepsi 

Kemudahan 
60 5 25 18,55 3,811 

Keamanan 

dan 

Kerahasiaan 

60 3 15 11,30 2,044 

Kesiapan 

Teknologi 

Informasi 

60 3 15 12,00 2,067 

Pengalaman 60 3 10 6,75 1,558 

Norma 

Subjektif 
60 3 15 10,65 2,557 

Valid N 

(listwise) 
60         

 

   Sumber: data primer yang diolah 

   

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel. 

Variabel intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing memiliki 
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nilai minimum 4, maksimum 13, dengan nilai rata-rata (mean) 

10,67 dan standar deviasi sebesar 1,386.  

Variabel persepsi kegunaan memiliki nilai minimum 

sebesar 4, maksimum 15, nilai rata-rata 11,88 dan standar deviasi 

sebesar 1,795. Selanjutnya, untuk variabel persepsi kemudahan 

memiliki nilai minimum 5, maksimum 25, rata-rata 18,55 serta 

standar deviasi sebesar 3,811. Sedangkan unuk variabel keamanan 

dan kerahasiaan memiliki nilai minimum 3, maksimum 15, rata-

rata 11,30 serta standar deviasi 2,044. Variabel kesiapan teknologi 

informasi Wajib Pajak memiliki nilai minimum 3, maksimum 15, 

rata-rata 12,00 serta standar deviasi 2,067. Variabel pengalaman 

memiliki nilai minimum 3, maksimum 10, rata-rata 6,75 serta 

standar deviasi sebesar 1,558. Variabel norma subjektif memiliki 

nilai minimum 3, maksimum 15, dengan nilai rata-rata 10,65 serta 

standar deviasi sebesar 2,557. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

 Untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner maka 

perlu untuk melakukan uji validitas. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan Uji Korelasi Pearson Product Moment 

yaitu setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel. 

Jumlah kuesioner yang digunakan sebanyak 60 dan pertanyaan 

kuesioner dinyatakan valid apabila korelasi (r) dengan skor 
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total masing-masing variabel ≥ 0,25. Tabel 4.6 berikut ini 

menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel Y yaitu 

intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. 

          Tabel 4.6 

 Hasil Uji Validitas Intensitas Perilaku 
                                                    

Item Skor Total Syarat Keterangan 

IP1 0,821 >0,25 Valid 

IP2 0,737 >0,25 Valid 
 

 Sumber: data primer yang diolah 
 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 

seluruh pertanyaan untuk variabel tersebut valid, karena 

skor total masing-masing pertanyaan ≥ 0,25. 

 Pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah uji 

validitas untuk variabel persepsi kegunaan dimana jumlah 

pertanyaan berjumlah sebanyak 3 butir pertanyaan. Hasil 

uji validitas untuk variabel persepsi kegunaan dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Persepsi Kegunaan 

Item Skor Total Syarat Keterangan 

PKG1 0,806 >0,25 Valid 

PKG2 0,882 >0,25 Valid 

PKG3 0,832 >0,25 Valid 

                                           Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

seluruh pertanyaan untuk variabel persepsi kegunaan 

tersebut valid, karena skor total masing-masing pertanyaan 

≥ 0,25. 
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Pengujian selanjutnya yaitu uji validitas untuk 

variabel persepsi kemudahan. Hasil pengujian validitas 

persepsi kemudahan pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Persepsi Kemudahan 
                              

Item Skor Total Syarat Keterangan 

PKM1 0,943 >0,25 Valid 

PKM2 0,928 >0,25 Valid 

PKM3 0,945 >0,25 Valid 

PKM4 0,878 >0,25 Valid 

PKM5 0,926 >0,25 Valid 
 

 Sumber: data primer yang diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil 

pengujian validitas variabel persepsi kemudahan adalah valid, 

karena dari 5 item pertanyaan memiliki skor total masing-masing 

menunjukkan skor total ≥ 0,25.  

Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel 

keamanan dan kerahasiaan. Hasil pengujian untuk variabel 

keamanan dan kerahasiaan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Keamanan dan Kerahasiaan 
 

Item Skor Total Syarat Keterangan 

PKK1 0,906 >0,25 Valid 

PKK2 0,930 >0,25 Valid 

PKK3 0,948 >0,25 Valid 
 

     Sumber: data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan tersebut valid, karena skor total masing-masing item 

menunjukkan angka ≥ 0,25, yaitu sebesar 0,906; 0,930; dan 0,948. 

Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel 

kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak. Hasil pengujian 

validitas untuk variabel kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 

 Hasil Uji Validitas Kesiapan Teknologi  

 Informasi Wajib Pajak 
             

Item Skor Total Syarat Keterangan 

KTI1 0,911 >0,25 Valid 

KTI2 0,948 >0,25 Valid 

KTI3 0,838 0,25 Valid 

                             Sumber: data primer yang diolah 
 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa skor total 

masing masing item pertanyaan dalam variabel kesiapan teknologi 

informasi Wajib Pajak memiliki korelasi (r) ≥ 0,25 sehingga 

dikatakan valid.  

 Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel 

persepsi pengalaman. Hasil pengujian validitas untuk variabel 

persepsi pengalaman dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Pengalaman 
                       

Item Skor Total Syarat Keterangan 

PGL1 0,879 >0,25 Valid 

PGL2 0,906 >0,25 Valid 

 Sumber: data primer yang diolah 
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   Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa skor total 

masing masing item pertanyaan dalam variabel persepsi 

pengalaman memiliki korelasi (r) ≥ 0,25 sehingga dikatakan 

valid.  

  Pengujian selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel 

norma subjektif yang memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 3 

butir. Hasil pengujian validitas untuk variabel kesiapan 

teknologi informasi Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Norma Subjektif 
  

Item Skor Total Syarat Keterangan 

NS1 0,900 >0,25 Valid 

NS2 0,958 >0,25 Valid 

NS3 0,900 >0,25 Valid 

                                  Sumber: data primer yang diolah 

    

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan seluruh item 

pertanyaan dalam   variabel norma subjektif tersebut valid, 

karena skor total masing-masing item pertanyaan ≥ 0,25. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur apakah jawaban 

responden atas pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu. Masing-masing item sebaiknya memiliki nilai alpha ≥ 

0,40 untuk dapat dikatakan memiliki reliabilitas konsistensi 

internal. Apabila suatu item menunjukkan koefisien korelasi < 

0,40 maka akan dibuang untuk kemudian dilakukan 
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pengulangan uji reliabilitas dengan tidak menyertakan item 

yang tidak reliabel.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilihat dari Koefisien 

Alpha dengan melakukan Reliability Analysis dengan SPSS ver 

15.0 for Windows. Hasil dari uji reliabilitas untuk variabel 

persepsi kegunaan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbanch’s Alpha Keterangan 

Intensitas Perilaku 0,745 Reliabel 

Persepsi 

Kegunaan 
0,785 Reliabel 

Persepsi 

Kemudahan 
0,957 Reliabel 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 
0,918 Reliabel 

Kesiapan 

Teknologi 

Informasi 

0,901 Reliabel 

Pengalaman 0,743 Reliabel 

Norma Subjektif 0,908 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah 

       
Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa 

hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbanch’s 

Alpha 0,745 artinya reliabilitas moderat. Sebelumnya, 

intensitas perilaku memiliki 3 item, akan tetapi hasil pengujian 

reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbanch’s Alpha 

menunjukkan angka sebesar 0,304, artinya reliabilitas yang 
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dimiliki oleh intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing 

rendah. Sehingga item yang tidak reliabel tersebut dibuang dan 

dilakukan pengulangan dalam uji reliabilitas.        

Hasil uji reliabilitas persepsi kegunaan menunjukkan nilai  

Cronbanch’s Alpha sebesar 0,785 artinya  reliabilitas 

mencukupi. Hal ini membuktikan bahwa item-item tersebut 

dikatakan memiliki reliabilitas konsistensi internal. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbanch’s Alpha persepsi kemudahan menunjukkan angka 

sebesar 0,957 artinya reliabilitas sempurna. Hal ini 

mensugestikan bahwa seluruh item reliabel dan konsisten 

secara internal karena memiliki reliabilitas yang tinggi. 

 Hasil uji reliabilitas untuk variabel keamanan dan 

kerahasiaan menunjukkan nilai Cronbanch’s Alpha 0,918  

artinya reliabilitas sempurna dan mensugestikan bahwa seluruh 

item reliabel dan konsisten secara internal karena memiliki 

reliabilitas yang kuat. 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa 

variabel kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak memiliki 

reliabilitas sempurna karena nilai Cronbanch’s Alpha 

menunjukkan angka sebesar 0,901. Reliabilitas dikatakan 

sempurna jika nilai alpha > 0,80 yang mensugestikan bahwa 

seluruh item reliabel dan konsisten secara internal karena 



65 
 

memiliki reliabilitas yang kuat. Selanjutnya untuk variabel 

pengalaman memiliki nilai Cronbanch’s Alpha sebesar 0,743 

artinya reliabilitas mencukupi. 

Variabel norma subjektif memiliki reliabilitas sempurna 

karena memiliki nilai Cronbanch’s Alpha sebesar 0,908 yang 

mensugestikan bahwa seluruh item reliabel dan konsisten 

secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat.  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 

normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar 

statistik menyatakan bahwa data yang lebih dari 30 angka atau 

n > 30, maka dapat diasumsikan data sudah berdistribusi 

normal dan termasuk dalam sampel besar. Akan tetapi, untuk 

memastikan bahwa data yang dimiliki berdistribusi normal atau 

tidak perlu untuk dilakukan uji statistik normalitas. Karena data 

yang jumlahnya lebih dari 30 belum dapat dipastikan 

berdistribusi secara normal  (Nazaruddin dan Basuki, 2016). 

Penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test untuk menguji normalitas data. Hasil uji normalitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.14 berikut: 

 



66 
 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas 

  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 60 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,22844233 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,136 

Positive ,136 

Negative -,085 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,053 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,217 

     a  Test distribution is Normal. 
     b  Calculated from data. 

                  Sumber: Data Primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa 

residual data berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed)  lebih besar dari α (0,05)  yaitu 0,217. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal 

dan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian 

ini. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model. Dalam suatu 

model regresi, syarat tidak adanya heteroskedastisitas harus 

dipenuhi sehingga perlu untuk dilakukan uji heteroskedastisitas 

untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari syarat-

syarat asumsi klasik pada model regresi. 
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Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Glejser yaitu dengan cara meregresikan 

variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Asumsi 

non heteroskedastisitas terpenuhi apabila nilai signifikansi 

variabel independen dengan absolute residualnya lebih dari 

0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.15 berikut ini: 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  

Variabel Sig Kesimpulan 

Persepsi Kegunaan 0,672 Homoskedastisitas 

Persepsi Kemudahan 0,353 Homoskedastisitas 

Keamanan dan Kerahasiaan 0,154 Homoskedastisitas 

Kesiapan Teknologi Informasi 

Wajib Pajak 
0,939 Homoskedastisitas 

Pengalaman 0,127 Homoskedastisitas 

Norma Subjektif 0,77 Homoskedastisitas 

 

                             Sumber: data primer yang diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig 

masing-masing variabel lebih besar dari alpha 0,05. Variabel 

persepsi kegunaan memiliki sig sebesar 0,672; persepsi 

kebermanfaatan sebesar 0,353; persepsi pengalaman sebesar 

0,127; persepsi keamanan dan kerahasiaan sebesar 0,154; 

kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak sebesar 0,939; dan 
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norma subjektif sebesar 0,77 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel 

independen. Adanya hubungan linear antara peubah X dalam 

suatu model regresi disebut dengan multikolinearitas atau 

kolinearitas ganda. Apabila hubungan linear antara peubah X 

dalam suatu model regresi ganda adalah korelasi sempurna, 

maka peubah-peubah tersebut berkolinearitas sempurna 

(Nazaruddin dan Basuki, 2016).  

Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factors (VIF) yaitu jika setiap variabel 

independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 

maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel 

independen. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini 

ditunjukkan dalam tabel 4.16 berikut ini: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Kesimpulan 
Tolerance VIF 

Persepsi 

Kegunaan 
0,592 1,689 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Persepsi 

Kemudahan 
0,393 2,547 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 
0,373 2,678 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Kesiapan 

Teknologi 

Informasi 

Wajib Pajak 

0,646 1,549 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Pengalaman 0,342 2,924 
Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Norma 

Subjektif 
0,635 1,575 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 
 
 

   Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai 

tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar 

0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, artinya dalam model regresi 

tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Nilai 

VIF untuk variabel persepsi kegunaan sebesar 1,689; persepsi 

kemudahan sebesar 2,547; persepsi pengalaman sebesar 2,924; 

persepsi keamanan dan kerahasiaan sebesar 2,687; kesiapan 

teknologi informasi Wajib Pajak sebesar 1,549 serta norma 

subjektif sebesar 1,575. 
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4. Analisi Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang pengaruh variabel independen persepsi kegunaan, 

kemudahan, pengalaman, kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak, keamanan dan kerahasiaan serta norma subjektif secara 

parsial. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada 

tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Analisis Regresi 

                                           

Variabel 
Koef. 

Regresi 
T Sig Keterangan 

Konstanta 6,010 4,485 0,000 Signifikan 

Persepsi 

Kegunaan 
0,099 0,812 0,420 Tidak Signifikan 

Persepsi 

Kemudahan 
-0,049 -0,689 0,494 Tidak Signifikan 

Keamanan 

dan 

Kerahasiaan 

0,147 1,087 0,282 Tidak Signifikan 

Kesiapan 

Teknologi 

Informasi 

Wajib Pajak 

0,225 2,218 0,031 Signifikan 

Pengalaman -0,064 -0,348 0,729 Tidak Signifikan 

Norma 

Subjektif 
0,042 0,511 0,612 Tidak Signifikan 

 

Sumber: data primer yang diolah 
 
    

Dari tabel 4.17 maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

IP = 6,010 + 0,099 PKG – 0,049 PKM + 0,147 PKK + 0,225 KTI – 

0,064 PGL + 0,042 NS + e 
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Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 

variabel yang memiliki pengaruh kearah positif terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing yaitu persepsi kegunaan, 

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak serta norma subjektif. Sedangkan 2 variabel lainnya yaitu 

persepsi kemudahan dan pengalaman memiliki pengaruh kearah 

negatif terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing.  

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini: 

  Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,463(a) ,214 ,125 1,296 1,450 

a. Predictors: (Constant), NormaSubjektif, KesiapanTI, KeamananKerahasiaan, 
Kegunaan, Kemudahan, Pengalaman 

b. Dependent Variable: IntensitasPerilaku 

                       Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

Adjusted R Square (R2) sebesar 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa 

12,5%  variabel intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing 

dapat dijelaskan dengan variabel independen yaitu persepsi 
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kegunaan, kemudahan, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, 

kesiapan teknologi informasi serta norma subjektif. Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 87,5% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

2. Uji Simultan (Uji Statistik f) 

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Hasil uji statistik f dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji F 
           ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 24,298 6 4,050 2,411 ,039(a) 

  Residual 89,035 53 1,680     

  Total 113,333 59       

a. Predictors: (Constant), NormaSubjektif, KesiapanTI, KeamananKerahasiaan, 
Kegunaan, Kemudahan, Pengalaman 

b. Dependent Variable: IntensitasPerilaku 

                       Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan uji F diatas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung 

sebesar 2,411 dengan nilai signifikan sebesar 0,039 < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen 

yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, pengalaman, 

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi Wajib 

Pajak, serta norma subjektif secara bersama-sama berpengaruh 
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terhadap variabel dependen yaitu intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing. 

3. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

      Tabel 4.20 

             Hasil Uji t 
                            Coefficients(a)  
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 6,010 1,340   4,485 ,000 

  Kegunaan ,099 ,122 ,129 ,812 ,420 

  Kemudahan -,049 ,071 -,134 -,689 ,494 

  KeamananK
erahasiaan 

,147 ,135 ,217 1,087 ,282 

  KesiapanTI ,225 ,102 ,336 2,218 ,031 

  Pengalaman -,064 ,185 -,072 -,348 ,729 

  NormaSubje
ktif 

,042 ,083 ,078 ,511 ,612 

a  Dependent Variable: IntensitasPerilaku 

                            Sumber: data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan hipotesis satu sampai 

enam dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hipotesis Pertama (H1) 

Hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel 

persepsi kegunaan memiliki nilai sig sebesar 0,420 > 0,05 dan 

arah koefisien regresi positif sebesar 0,099 yang menandakan 

bahwa variabel persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. Sehingga 
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hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa persepsi 

kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku 

dalam menggunakan e-Filing ditolak. 

b. Hipotesis kedua (H2) 

Hasil uji t pada tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa 

variabel persepsi kemudahan memiliki nilai sig sebesar 0,494 

> 0,05 dan arah koefisien regresi negatif sebesar (-0,049) yang 

menandakan bahwa variabel persepsi kemudahan tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan 

e-Filing. Sehingga, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 

bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap 

intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing ditolak. Hal 

tersebut karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa bahwa 

menggunakan e-Filing merupakan hal yang tidak mudah untuk 

digunakan, karena banyaknya istilah asing yang digunakan 

untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing. 

c. Hipotesis ketiga (H3) 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa variabel 

keamanan dan kerahasiaan mempunyai nilai sig sebesar     

0,282 > 0,05 dan arah koefisienn regresi positif 0,147 artinya 

variabel keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. Sehingga, 

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa keamanan dan 
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kerahasiaan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing ditolak. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya percaya bahwa data 

yang dikirimkan terjaga kerahasiaannya.  

d. Hipotesis keempat (H4) 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel 

kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak mempunyai nilai sig 

sebesar 0,031 < 0,05 dan arah koefisien regresi positif 0,225 

artinya variabel kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing. Sehingga, hipotesis keempat (H4) yang 

menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan 

e-filing dinyatakan diterima. 

e. Hipotesis kelima (H5) 

Dari hasil uji t pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa 

variabel persepsi pengalaman mempunyai nilai sig sebesar 

0,729 > 0,05 dan memiliki arah koefisien regresi negatif yaitu 

(-0,064), artinya persepsi pengalaman tidak berpengaruh 

terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. 

Sehingga, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa 

persepsi pengalaman berpengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing ditolak. Hal tersebut 
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dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang masih bingung 

meskipun sudah pernah menggunakan e-Filing. 

f. Hipotesis keenam (H6) 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa variabel 

norma subjektif mempunyai nilai sig sebesar 0,612 > 0,05 dan 

arah koefisien regresi positif 0,042 artinya variabel norma 

subjektif tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing. Sehingga, hipotesis keenam (H6) yang 

menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif 

terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing 

dinyatakan ditolak.  

Tabel 4.21 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 

Persepsi Kegunaan berpengaruh 

positif terhadap intensitas perilaku 

dalam menggunakan    e-Filing 

Ditolak 

H2 

Persepsi Kemudahan berpengaruh 

positif terhadap intensitas perilaku 

dalam menggunakan e-Filing 

Ditolak 

H3 

Keamanan dan Kerahasiaan 

berpengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing 

Ditolak 

H4 

Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak berpengaruh positif terhadap 

intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing 

Diterima 

H5 

Pengalaman berpengaruh positif 

terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing 

Ditolak 

H6 

Norma Subjektif berpengaruh positif 

terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing 

Ditolak 
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E. Pembahasan 

1. Hipotesis Pertama 

Penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing. Kegunaan yang dimaksud 

yaitu sejauh mana Wajib Pajak merasa bahwa dengan 

menggunakan e-Filing dapat membantu meningkatkan  kinerjanya. 

Penerapan e-Filing memberikan pengaruh positif, namun tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-

Filing. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dengan 

menggunakan e-Filing Wajib Pajak tidak perlu antri ke KPP 

setempat untuk melaporkan SPT Tahunan dan menghemat 

penggunaan kertas, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak belum 

merasakan banyak manfaat adanya penggunaan e-Filing. 

Penggunaan e-Filing yang memanfaatkan internet melalui 

sistem online seringkali mengalami masalah respon server yang 

lambat pada siang hari yang mungkin diakibatkan banyaknya 

pengguna yang mengakses website e-Filing tersebut. Selain itu, 

Wajib Pajak juga diharuskan untuk mengambil e-FIN ke KPP, 

sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal penggunaan 

e-Filing yang dapat menghemat waktu Wajib Pajak.   

Hasi penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyuni (2015) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, 
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Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, dan Kecepatan Terhadap 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-Filing”. Menurut 

Wahyuni (2015), jika Wajib Pajak merasa tidak menemukan 

manfaat kegunaan yang berarti dalam menggunakan e-Filing, maka 

hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak 

melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-Filing. 

Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noviandini (2012), 

Desmayanti dan Zulaikha (2012) serta Herawan dan Waluyo 

(2014) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan dapat 

memberikan manfaat dalam penggunaan e-Filing. Menurut 

Noviandini dan Zulaikha (2012) semakin Wajib Pajak memiliki 

persepsi bahwa menggunakan e-Filing memberikan banyak 

manfaat maka intensitas penggunaan Wajib Pajak akan meningkat 

terhadap e-Filing.  

2. Hipotesis kedua 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan      

e-Filing. Kemudahan yang dimaksud yaitu individu (Wajib Pajak) 

percaya bahwa menggunakan sistem teknologi merupakan hal yang 

mudah untuk dipahami dan digunakan. Dalam implementasinya, 

banyak Wajib Pajak yang masih merasa kesulitaan saat 
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menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT Tahunannya secara 

online dan real time. Hal ini kemungkinan sebagai akibat adanya 

istilah asing yang belum banyak dipahami oleh sebagian besar 

Wajib Pajak (pengguna e-Filing) dan penggunaan e-Filing  yang 

masih dianggap sulit. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh 

Maryani (2016) yang menyatakan bahwa Persepsi Kemudahan 

Penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-

Filing bagi  Wajib Pajak. Selain itu, hasil serupa juga diperoleh 

Azmi et al. (2012) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. 

Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Noviandini (2012), Lie dan Sadjiarto (2013) 

serta Jimantoro dan Tjondro (2014) yang menyatakan bahwa 

persepsi kemudahan memiliki pengaruh terhadap penggunaan e-

Filing. Menurut Lie dan Sadjiarto (2013) semakin mudah 

menggunakan e-Filing maka minat untuk menggunakan sistem 

tersebut akan semakin besar. Begitu juga jika dalam menggunakan 

e-Filing sulit, maka semakin kecil pula minat Wajib Pajak untuk 

menggunakan sistem tersebut. 

3. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap 
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intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. Sistem informasi 

dianggap baik apabila pengguna (Wajib Pajak) merasa aman dalam 

menggunakan suatu sistem. Pada saat menggunakan e-Filing, SPT 

yang dikirimkan ke database Direktorat Jenderal Pajak melalui 

perusahaan ASP yang telah ditunjuk akan di enkripsi sehingga 

kerahasiaannya terjaga, akan tetapi Wajib Pajak belum merasa 

aman bahwa menggunakan e-Filing dapat menjaga rahasia data 

yang dimiliki. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sugihanti (2011) yang menemukan hasil bahwa 

keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

e-Filing. Menurut Sugihanti (2011) tidak ada jaminan yang 

diberikan oleh pihak ASP pada sistem e-Filing yang membuat 

Wajib Pajak kurang berminat untuk menggunakan e-Filing. Akan 

tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wibisono dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa 

keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap minat Wajib 

Pajak dalam menggunakan e-Filing. Selain itu, penelitian lain yang 

bertolak belakang dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Desmayanti dan Zulaikha (2012) yang menyatakan bahwa 

keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-Filing. Menurut Wibisono dan Toly 

(2014) apabila tingkat keamanan dan kerahasiaan semakin 
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meningkat maka minat Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing 

akan meningkat pula. 

4. Hipotesis Keempat 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang 

menyatakan  bahwa kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam 

menggunakan e-Filing. Adanya penggunaan teknologi dalam suatu 

sistem khususnya e-Filing, pada dasarnya dipengaruhi oleh 

kesiapan individu (Wajib Pajak pengguna e-Filing) tersebut untuk 

menggunakan teknologi. Apabila Wajib Pajak merasa siap untuk 

menggunakan teknologi baru dalam pelaporan pajaknya, hal 

tersebut dapat menimbulkan minat untuk menggunakan sistem 

informasi (e-Filing).  Oleh karena itu, jika kesiapan teknologi 

informasi Wajib Pajak tinggi maka minat dalam menggunakan e-

Filing pun akan meningkat. Peningkatan minat inilah yang akan 

mempengaruhi intensitas perilaku dalam menggunakan sistem 

informasi (e-Filing) secara berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Wibisono dan Toly (2014) serta Desmayanti 

dan Zulaikha (2012) yang menyatakan bahwa kesiapan teknologi 

informasi Wajib Pajak berepengaruh positif terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing. Menurut Desmayanti dan 

Zulaikha (2012) semakin tinggi tingkat kesiapan untuk menerima 
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teknologi maka semakin tinggi pula intensitas penggunaan e-

Filing. 

5. Hipotesis Kelima 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengalaman tidak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-

Filing. Hal ini kemungkinan dikarenakan masih banyak Wajib 

Pajak yang baru menggunakan e-Filing, sehingga belum 

merasakan banyak pengetahuan untuk menggunakan e-Filing. 

Pengalaman dalam suatu teknologi informasi merupakan bentuk 

pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya saat pengguna 

pernah menggunakan suatu teknologi informasi tersebut 

sebelumnya.   

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya 

dilakukan oleh Sugihanti (2011) yang menemukan hasil bahwa 

pengalaman tidak berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib 

Pajak untuk menggunakan e-Filing. Menurut Sugihanti (2011) 

banyak Wajib Pajak masih belum memiliki pengalaman dalam 

menggunakan e-Filing meskipun Wajib Pajak tersebut sudah 

memiliki pengalaman dalam memanfaatkan internet dan media 

online lain. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) dan Wowor, dkk 

(2014) yang menyatakan bahwa persepsi pengalaman berpengaruh 
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positif terhadap penggunaan e-Filing. Menurut Dyanrosi (2015) 

pengaruh pengalaman dalam menggunakan terhadap niat perilaku 

untuk menggunakan e-Filing berbanding lurus, sehingga semakin 

banyak pengalaman Wajib Pajak dalam menggunakan e-Filing 

maka akan berdampak terhadap penggunaan e-Filing dimasa 

depan. 

6. Hipotesis Keenam 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh 

terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. Hal ini 

diakibatkan Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan saran dari 

orang-orang terdekat, seperti keluarga, rekan atau atasan untuk 

menggunakan e-Filing. Norma subjektif mengacu kepada tekanan 

sosial yang disarankan untuk melakukan sesuatu atau tidak. 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Jimantoro dan Tjondro (2014) yang menyatakan 

bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggunaan     

e-Filing. Menurut Jimantoro dan Tjondro (2014) norma subjektif 

tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan e-Filing karena Wajib 

Pajak sudah tidak asing dengan internet dan teknologi sehingga 

mereka dapat memilih metode pelaporan pajaknya.  
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Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Tallaha, Shukor dan Hassan (2014) yang 

menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing. 

 


