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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 

1. TAM ( Technology Acceptance Model ) 

Technology Acceptance Model atau biasa disingkat dengan TAM ini 

dikenalkan oleh David pada tahun 1986 dimana Technology Acceptance Model 

(TAM) ialah teori yang diadaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) secara 

khusus disesuaikan untuk pemodelan pengguna dari penerimaan sistem 

informasi. Tujuan dari Technology Acceptance Model adalah sebuah teori 

model yang bertujuan dapat memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku 

pengguna teknologi informasi. Teknologi ini juga mampu menjelaskan perilaku 

pengguna berbagai teknologi dimana pengguna teknologi informasi tersebut 

tidak hanya memprediksi tetapi juga dapat untuk menjelasan dan 

menggunakannya dalam pekerjaan.  

Technology Acceptance Model (TAM) adalah adopsi dan pengembangan 

dari model TRA. Theory of Reasoned Action atau TRA ialah sebuah model yang 

banyak dipelajari dari psikologi sosial yang berkaitan dengan faktor penentu 

kesadaran perilaku. TAM atau Technology Acceptance Model mengunakan 

pengembangan TRA ini disebabkan karena dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan antar persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 

terhadap minat pengguna dari TI (Teknologi Informasi). Dimana persepsi dan 

reaksi dalam menggunakan teknologi dapat menentukan diterima atau tidaknya 

sistem tersebut Pratama (2008) dalam Laihad (2013). 
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Pada model Technology Acceptance Model (TAM) dalam penentuan tingkat 

penerimaan dari pengguna teknologi informasi dapat dilihat dari 5 konstruk 

yaitu, persepsi kemudahaan (perceived ease of use), persepsi kegunaan 

(perceived usefulness), sikap dalam menggunakan (attitude toward using), 

perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use), dan kondisi 

nyata penggunaan sistem (actual system usage). 

2. TTF ( Task Technology Fit ) 

Task Technology Fit atau yang disingkat dengan TTF yaitu teori ini  telah 

dilakukan pengembangan oleh Goodhue dan Thompson pada tahun 1995. TFT 

adalah suatu teori yang menjelaskan tentang sejauh mana suatu teknologi dapat 

membantu individu dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan. Dalam 

teori ini mengatakan bahwa teknologi itu pasti mempunyai dampak yang positif 

terhadap kinerja dari individu,  apabila cocok dengan tugas yang dikerjakan atau 

dengan kata lain teori ini dapat digunakan dalam mempermudah pelaksanaan 

dan penyelesaian tugas-tugas. 

Task Technology Fit atau yang disingkat TTF yang lebih spesifik 

menjelaskan mengenai penyesuaian kebutuhan akan tugas yang berkaitan, 

fungsi teknologi dan kemampuan individu. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 

menyelesaikan kebutuhan akan tugas-tugas itu dapat didukung dengan fungsi 

dari teknologi itu. Menurut Goodhue dan Thompson (1995) dalam Laihad 

(2013) menyatakan bahwa berhasil atau tidak sistem informasi yang diterapkan 

dalam suatu perusahaan sangat bergantung pada penerapan pelaksanaan sistem, 

kemudahan pemakaian dan manfaat dari teknologi yang digunakan. 
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Fokus utama dalam moel teori TFT atau Task Technology Fit ini pada 

sejauh mana interaksi antar tugas, teknologi dan juga individu. Dimana setiap 

tugas membutuhkan berbagai teknologi yang dapat mendukung penyelesaian 

tugas dan  membantu penyelesaian tugas dengan beberapa fitur-fitur yang 

berkaitan dengan tugasnya. Sehingga dalam model ini menggambarkan bahwa 

ketika sebuah teknologi mampu didukung dengan berbagai macam fitur yang 

sesuai maka akan meningkatkan kinerja secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3. Pajak 

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan secara lebih 

jelas sebagai : 

Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi  sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Fungsi umum dari pajak terbagi menjadi 2 yaitu berfungsi sebagai penerimaan 

atau budgetair dan sebagai pengatur atau regulator. Fungsi penerimaan atau 

budgetair yaitu pajak sebagai penerimaan utama negara yang nantinya 

digunakan untuk membiayai negara juga. Sedangkan fungsi pengatur atau 

regulator yaitu pajak sebagai suatu alat untuk melaksanakan dan mengatur 

berbagai kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan sosial  (Resmi (2013) 

dalam Waluyo (2014)). 

Dalam pandangan Islam juga memberikan definisi pajak, yaitu pajak salah 

satu bentuk muamalah di bidang ekonomi. Dimana pajak ini salah satu bagian 
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keuangan publik atau dapat dikatakan juga sumber pendapatan untuk negara 

yang dapat dipakai sebagai suatu sarana pemenuh kebutuhan untuk negara 

umumnya dan khususnya masyarakat. Apabila sumber utama dari pendapatan 

negara seperti zakat, infaq, sedekah dan yang lainnya kurang mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan itu, maka pajak dapat ditetapkan sebagai suatu sumber 

pendapatan tambahan yang mana digunakan untuk menambah kekurangan yang 

ada di kas negara (Gusfahmi, 2011) 

Pajak itu bukan merupakan suatu kewajiban dalam agama layaknya zakat 

dimana diharuskan dan bila tidak membayarkannya mendapatkan dosa. Pajak 

adalah salah satu bentuk ijtihad baru yang berguna untuk mewujudkan kebaikan 

untuk masyarakat ataupun negara itu. Beberapa ulama memperbolehkan adanya 

pajak, tetapi pada saat pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang 

telah dibenarkan. Dalam islam, melakukan pemungutan pajak tidak serta merta 

memungut saja, tetapi dalam pemungutannya tetap dan harus berdasarkan pada 

aspek ataupun prinsip kehati-hatian dan juga keadilan. Selain itu, dalam 

memungut pajak juga harus diperhatikan jangan sampai membuat pembayar 

pajak itu menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

(Gusfahmi, 2011) 

4. E-Filing  

E-Filing merupakan rangkaian kata yang terdiri dari electronic dan filing. 

Kata electronic didefinisikan sebagai alat yang dibuat berdasarkan prinsip 

elektronik atau bisa disebut sistem komputerisasi. Sedangkan kata filing 

merupakan salah satu sistem pengisian formulir. Sehingga e-Filing merupakan 
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suatu sistem yang menggunakan teknologi internet dan digunakan untuk 

membantu pengguna dalam pengisian formulir SPT.  Dalam peraturan 

perpajakan juga dijelaskan definisi dari e-Filing yaitu cara yang digunakan 

dalam pelaporan SPT elektronik dan dilakukan dengan cara online dan realtime 

melalui Application Service Provider atau dikenal dengan (ASP)  merupakan 

sebuah perusahaan jasa yang telah ditunjuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) 

untuk menyediakan sistem e-Filing. ( www.pajak.go.id, 2017 ) . 

E-Filing adalah salah satu bentuk pembaharuan sistem yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem ini membantu memudahkan para 

wajib pajak dalam pelaporan SPT secara online sehingga tidak perlu dilakukan 

secara manual. Keunggulan yang dimiliki e-Filing sangat banyak seperti dapat 

menghemat biaya dikarenakan penggunaan e-Filing ini telah dilakukan secara 

elektronik sehingga tidak diperlukan lagi biaya pengeluaran untuk mencetak 

beberapa lembar formulir yang terkait dengan e-Filing tersebut. Penggunaan e-

Filing ini juga dapat menghemat waktu dan juga tenaga, karena tidak usah susah 

payah untuk pergi berjalan menuju kantor untuk melakukan pelaporan SPT 

hanya dengan duduk dimana saja dan kapan saja semua formulir dapat diakses 

dalam kurun waktu 24jam (Dewi, 2009 dalam Wibisono dan Toly, 2014) . 

Selain itu, keamanan data dan kerahasiaan data dalam menggunakan e-Filing 

ini dapat dijamain dari wajib pajak pada saat menuliskan di form formulir. Hal 

ini disebabkan e-Filing telah menggunakan teknologi informasi canggih dan 

dibuktikan dengan setiap wajib pajak memiliki username dan password . 

http://www.pajak.go.id/
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Sistem e-Filing ini untuk pengguna atau wajib pajak orang pribadi ataupun 

wajib pajak badan dapat menggunakan sistem ini yaitu SPT(Surat 

Pemberitahuan Tahunan) PPh wajib pajak orang pribadi dan SPT Tahunan PPh 

wajib pajak badan. Pada SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi terdapat pada 

formulir 1770S yang digunakan untuk Kepolisisan Republik Indonesia 

(POLRI), Tentara Nasioanal Indonesia (TNI), Karyawan, Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan para pejabat yang memiliki penghasilan lain dan formulir 1770SS 

digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan selain 

kegiatan usaha dimana dalam selama 1 tahun penghasilan brutonya < Rp 

60.000.000. SPT Tahunan wajib pajak badan terdapat formulir 1771 yang 

digunakan untuk menyetorkan dan menghitung penghasilan PPh Pasal 25 dalam 

waktu satu tahun (www.pajak.go.id 2017) 

5. Penggunaan e-Filing 

Pengguna e-Filing adalah wajib pajak, dimana dalam Undang-Undang No. 

28/2007 wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang terdiri pemungut 

pajak, pembayar pajak dan pemotong pajak yang hak dan kewajiban pajaknya 

diatur dalam undang-undang perpajakan. Tiap wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan baik secara subjektif dapat mendaftarkan diri untuk 

memiliki NPWP (Nomer Pokok Wajib Pajak) yang digunakan sebagai bentuk 

tanda identitas diri.   

Penggunaan e-Filing adalah proses dimana wajib pajak orang pribadi atau 

badan yang menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT dengan cara online. 

http://www.pajak.go.id/
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e-Filing ini diluncurkan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak maupun 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam pelaporan SPT. 

Efektiftas dan efisiensi dari pengguna e-Filing dapat dirasakan secara 

langsung oleh wajib pajak (WP) maupun DJP. Sikap dari wajib pajak terkait 

menerima sistem tersebut memiliki dampak yang tinggi dalam penentu 

keberhasilan e-Filing. Apabila wajib pajak dapat menerima dan menggunakan 

sistem tersebut dengan baik, maka sistem tersebut memberikan manfaat yang 

maksimal kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak). Dan sebaliknya, jika 

pengguna merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut dan tidak 

merasa puas, maka tidak mungkin memberikan manfaat secara maksimal 

kepada DJP (Direktorat Jendral Pajak).  

6. Persepsi Kegunaan 

Persepsi kegunaan merupakan sebuah ukuran untuk mengukur sejauh mana 

p engguna teknologi itu percaya bahwa penggunaan teknologi tersebut akan 

mendatangkan manfaat kemudahan bagi pengguna. Davis (1989) 

mengungkapkan ada kekuatan lebih dari hubungan persepsi kegunaan terhadap 

penggunaan. Persepsi kegunaan merupakan satu tingkat kepercayaan seseorang 

percaya bahwa penggunaan terhadap suatu teknologi dapat meningkatkan 

prestasi kinerja ataupun prestasi kerja orang yang menggunakannya.  

Chin dan Todd (1991) dalam Desmayanti (2012) menyebutkan bahwa 

kegunaan sistem teknologi itu memiliki beberapa dimensi, diantaranya adalah: 

memberikan manfaat, menjadikan mudah, dapat menambah produktifitas, dapat 

mempertinggi efektifitas serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan ini dapat memberikan 

manfaat yang maksimal untuk pengguna teknologi sehingga dapat 

meningkatkan performa kinerja individu.  

7. Persepsi Kemudahan  

Menurut Davis (1989) tentang Persepsi kemudahan yaitu sejauh mana 

tingkat kepercayaan individu terhadap sistem teknologi itu dengan mudah dapat 

untuk dipahami dan digunakan . Persepsi kemudahan yang dimiliki pengguna 

mampu mengurangi usaha individu untuk mempelajari sistem yang mudah 

dipahami. Hal ini disebabkan bahwa individu tersebut sudah memiliki 

keyakinan yang kuat bahwa sistem ini dapat dipahami dengan mudah Herawan 

dan Waluyo (2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan ini tidak hanya 

memberikan persepsi bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan dipelajari 

saja, tetapi kemudahan juga berfokus pada mudah dalam menyelesaikan tugas 

yang bersangkutan sehingga akan lebih memudahkan individu mengerjakan 

melalui sistem daripada mengerjakan secara manual.  

8. Persepsi Kebermanfaatan  

Persepsi kebermanfaatan merupakan suatu persepsi dimana seorang 

individu ketika menggunakan teknologi atau sistem akan merasakan bahwa 

dengan menggunakan teknologi tersebut akan memberikan manfaat bagi 

pengguna sistem. Hal tersebut tergantung dari seberapa besar individu tersebut 

dapat mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi. Persepsi kebermanfaatan 
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yaitu tingkatan kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi 

tertentu pasti  prestasi kerja dari orang yang menggunakannya akan meningkat.  

Venkatesh dkk, (2013) menjelaskan bahwa ada pengaruh penting manfaat 

dalam pemahaman atas respon individu yang terdapat teknologi informasi. 

Terdapat empat  dimensi dari persepsi kebermafaatan yaitu : 

a. Kinerja individu dapat meningkat akibat dari penggunaan sistem. 

b. Tingkat produktifitas akan bertambah akibat dari penggunaan sistem. 

c. Efektivitas kinerja individu akan meningkat akibat dari penggunaan 

sistem. 

d. Penggunaan dari sistem bermanfaat bagi individu (the system is useful). 

9. Keamanan dan Kerahasiaan 

Menurut Firmawan (2009) dalam Sugihanti (2011) menyatakan teknologi 

sistem informasi dapat diandalkan ketika keamanan dan kerahasiaan sistem 

tidak mudah bocor atau aman dan terjamin. Keamanan adalah perasaan yang 

dimiliki individu bahwa merasakan rasa aman terhadap sistem informasi 

tersebut. Dimana keyakinan atas beberapa risiko data pada sistem tersebut 

sangat kecil. Beberapa risiko itu antara lain, hilangnya data, pencurian data, 

pemanipulasian data dan lainnya. Sedangkan kerahasiaan itu memiliki arti 

bahwa segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan data identitas individu 

akan terjamin kerahasiannya, tidak akan ada pihak lain yang mengetahuinya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan dan kerahasiaan dalam suatu 

sistem atau teknologi adalah keyakinan terhadap risiko-risiko yang akan terjadi  
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itu kecil sebab teknologi tersebut sudah dijamin keamanannya. Selain itu 

informasi yang ada dijamin tidak akan ada pihak lain yang mengetahuinya.  

10. Sikap terhadap Perilaku 

Sikap terhadap perilaku adalah kekonsistenan seseorang dalam merespon 

suatu objek sikap, yaitu berupa fenomena, orang, benda, peristiwa, maupun hal 

lain. Sikap terhadap perilaku merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang 

individu atau wajib pajak yang mana menggambarkan bahwa adanya sikap yang 

positif dari pengguna pada saat menerapkan suatu teknologi itu maka 

kecenderungan untuk menggunakan dan memakai teknologi tersebut ada 

(Amoroso dan Gardner, 2004). Dan sebaliknya, apabila adanya sikap negatif 

dari pengguna saat menggunakan suatu teknologi maka kecenderungan untuk 

tidak menggunakan teknologi tersebut ada. Membangun suatu sikap digunakan 

sebagai landasan menjelaskan niat untuk menggunakan dan membandingkan 

teori.  

Sikap dalam teori planned behavior terbentuk atas dua komponen yaitu 

behavioral belief dan evaluation outcome. Dimana behavioral belief dapat 

didefinisikan sebagai tingkat seseorang itu akan percaya pada hal yang akan 

muncul akibat dari perilaku yang telah dilakukannya. Sedangkan evaluation 

outcome ialah suatu bentuk dari evaluasi terhadap hal-hal atau konsekuensi 

tersebut (positif-negatif, favorable-unfavorable). 

11. Kesiapan Teknologi 

Menurut Wibisono dan Toly (2014) yang mengungkapkan bahwa kesiapan 

teknologi dapat dipengaruhi oleh diri individu sendiri sejauh mana individu itu 
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dapat menerima teknologi yang baru. Apabila wajib pajak mampu menerima 

teknologi apapun itu maka akan memudahkan individu dalam menyelesaikan 

tugasnya. Kemajuan pola pikir individu juga berpengaruh kepada kesiapan 

menerima teknologi informasi. Hal ini menunjukkan semakin maju pola pikir 

seorang individu maka akan semakin siap pula seorang individu itu dalam 

menerima teknologi baru.  

Teknologi seperti komputer dan internet juga dapat memberikan pengaruh 

pada kesiapan teknologi. Dimana komputer digunakan sebagai sarana prasana 

penunjang keberhasilan dalam menyiapkan teknologi baru, jika tidak ada 

komputer maka semaju apapun teknologi akan terbuang percuma sebab tidak 

ada sarana yang digunakan. Begitu juga dengan internet, tidak semua pengguna 

teknologi mengerti akan adanya internet. Untuk itu, internet ini faktor penting 

dalam kesiapan teknologi.  

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotessis 

1. Pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan e-Filing bagi wajib 

pajak 

Persepsi kegunaan ialah persepsi yang menerangkan sejauh mana pengguna 

teknologi dalam hal ini adalah wajib pajak dapat percaya bahwa dengan 

menggunakan teknologi akan berpengaruh terhadap prestasi kinerjanya atau 

dengan kata lain dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sehingga kinerjanya 

meningkat (Davis, 1998). Semakin tinggi persepsi kegunaan yang dimiliki oleh 

pengguna teknologi maka penggunaan e-Filing juga semakin tinggi. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Davis (1989) mengenai persepsi kegunaan 
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membuktikan pengaruh dari persepsi kegunaan terhadap pengguna e-Filing ini 

memiliki hubungan yang signifikan.  

Desmayanti (2012) melakukan penelitian dan menyimpulkan yaitu persepsi 

kegunaan mempunyai pengaruh positif terhadap keintensitasan perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Ini menunjukkan apabila wajib pajak semakin 

menganggap bahwa e-Filing akan memberikan manfaat bagi  kenaikan 

produktivitas kinerja maka wajib pajak selalu memakai e-Filing.  

Penelitian Laihad (2013) juga menyimpulkan hasil yang sama yaitu persepsi 

kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing. Pengaruh persepsi 

kegunaan sebagai salah satu faktor yang penting dalam penerimaan pengguna, 

dimana semakin tinggi persepsi kegunaan yang dimiliki pengguna maka 

penggunaan e-Filing juga akan semakin tinggi.  

Penelitian yang dilakukan Herawan dan Waluyo (2014) juga menemukan 

adanya hubungan yang positif signifikan persepsi kegunaan terhadap 

penggunaan e-Filing. Wajib pajak yang merasakan akan kegunaan dari sistem 

pasti akan selalu memakai sistem tersebut. Hal ini mengasumsikan semakin 

besar persepsi kegunaan yang dimiliki pengguna e-Filing maka wajib pajak 

akan sering memakai e-Filing.  

Dengan demikian persepsi kegunaan dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

suatu kinerja pasti ada kaitannya dengan peningkatan kinerja, efektifitas, 

kualitas hasil pekerjaan dan produktivitas. Semakin sering pengguna memiliki 

persepsi kegunaan maka akan semakin sering pengguna menggunakan e-Filing. 

Karena membuat pekerjaan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan 
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bermanfaat. Berdasarkan penelitian yang dahulu telah diteliti maka hipotesis 

diajukan pada penelitian ini adalah: 

H1 : Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-             

        Filing bagi wajib pajak 

2. Pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan e-Filing bagi 

wajib pajak 

Persepsi kemudahan merupakan sebuah persepsi dimana wajib pajak atau 

pengguna teknologi ini ketika menggunakan sebuah teknologi akan merasa 

dengan menggunakan teknologi tersebut akan memudahkan pekerjaan yang 

dilakukan dibandingkan tanpa menggunakan sebuah teknologi (Davis, 1989). 

Sebuah sistem dikatakan baik dan memiliki kualitas tinggi adalah sistem yang 

mampu memberikan kemudahan bagi pengguna baik kemudahan dalam hal 

mudah penggunaannya hingga mendapatkan informasi . Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi keyakinan pengguna terhadap teknologi itu mudah maka 

penggunaan sistem tersebut akan tercapai. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Laihad (2013) dalam 

penelitiannya tentang pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan e-

Filing wajib pajak di Kota Manado menyatakan bahwa persepsi kemudahan 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penggunaan e-Filing. 

Kemudahan pengguna berdampak pada penggunaan sistem e-Filing, apabila 

pengguna menganggap bahwa e-Filing ini mudah untuk digunakan maka 

penggunaan sistem juga akan tercapai. 
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Penelitian lain juga mengatakan hal yang sama terbukti dalam penelitian 

yang telah dilakukan Wibisono dan Toly (2014) juga menyimpulkan bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-Filing. 

Kemudahan dalam konteks ini terkait pada kemudahan melakukan pekerjaaan 

dibandingkan secara manual. Jika pengguna menginstruksikan e-Filing mudah 

untuk dipakai maka penggunaan sistem itu pun  tercapai. 

Dalam penelitian Herawan dan Waluyo (2014) menyatakan persepsi 

kemudahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan e-Filing. 

Persepsi kemudahan adalah keyakinan yang dimiliki pengguna akan e-Filing 

itu mudah digunakan dan dipahami. Apabila pengguna meyakini akan 

kemudahan dalam menggunakan e-Filing maka pengguna cenderung 

memakainya.  

Dengan logika berpikir dari penelitian terdahulu, maka penulis 

menyimpulkan bahwa semakin seseorang memiliki tingkat persepsi yang tinggi 

tentang kemudahan menggunakan sistem, maka akan berdampak pada semakin 

tinggi pula pemanfaatan teknologi. Seseorang yang berpresepsi tinggi tentang 

kemudahan pasti selalu merasa menggunakan sistem tidak sulit untuk dipelajari 

dan mudah mempelajari menggunakan e-Filing. Berdasar penelitian yang 

dahulu pernah diteliti maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H2 : Persepsi kemudahan berpengaruh positif penggunaan e-Filing            

         bagi wajib pajak 
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3. Pengaruh persepsi kebermanfaatan terhadap penggunaan e-Filing  

bagi wajib pajak 

Persepsi kebermanfaatan merupakan sebuah persepsi seorang individu atau 

wajib pajak ketika menggunakan teknologi akan merasakan bahwa dengan 

menggunakan teknologi tersebut akan memberikan manfaat bagi wajib pajak. 

Harapan penggunaan dari sistem e-Filing ini yaitu bisa memberikan manfaat 

bagi wajib pajak untuk lebih efisien dan efektif dalam memanfaatkan waktu. 

Selain itu juga dengan kebermanfaatan sistem diharapkan dapat meminimalisir 

tingkat kesalahan (human error).  

Pengaruh persepsi kebermanfaatan ini telah diteliti Noviandini (2012) yang 

menyimpulkan terdapat pengaruh positif atau berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel pengguna e-Filing. Hal ini disebabkan, semakin tinggi tingkat 

persepsi kebermanfaatan maka tingkat untuk menggunakan sistem atau 

teknologi tersebut makin tinggi. 

Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rais dan Piantik 

(2015) menunjukkan persepsi kebermanfaatan berpengaruh signifikan terhadap 

pelaporan e-SPT pada wajib pajak pribadi. Pada penelitian tersebut 

membuktikan persepsi  kebermanfaatan mempengaruhi tingkat pelaporan e-

SPT bagi wajib pajak.  Semakin  tinggi  tingkat persepsi kebermanfaatan, maka 

wajib pajak akan semakin sering pula menggunakan e-SPT. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirasa dapat 

memberikan manfaat bagi penggunanya, maka akan menimbulkan rasa puas 

dan mengindikasikan bahwa sistem tersebut berhasil. Namun, keberhasilan 



26 
 

 
 

sistem akan dipengaruhi oleh kualitas sistem. Dimana semakin merasakan 

memiliki manfaat maka pengguna pasti menggunakan sistem e-Filing. 

Berdasarkan penelitian yang dahulu telah diteliti maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H3 : Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap          

penggunaan  e-Filing bagi wajib pajak 

4. Pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan e-Filing 

bagi wajib pajak  

Keamanan dan kerahasiaan suatu sistem informasi yang baik itu ialah sistem 

yang dapat diandalkan. Keamanan dan kerahasiaan suatu sistem dapat dilihat 

dari segi data yang dimiliki pengguna telah disimpan dengan baik oleh sistem 

tersebut. Supaya tidak ada pihak lain atau orang lain yang dengan bebas dapat 

mengaksesnya maka kerahasiaan data pengguna harus dijaga dan disimpan oleh 

sistem (Dewi, 2009 dalam Desmayanti 2012).  

Selain itu, pada sistem e-Filing ini keamanan sistem dapat terlihat dari 

adanya ketersediaan atas username dan password bagi wajib pajak yang telah 

mendaftarkan diri dalam menjalankan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) 

dengan cara online. Dengan demikian, sistem yang digunakan dalam e-Filing 

ini dapat dikatakan aman dan kerahasiaan dapat terjaga, sehingga tidak ada 

pihak lain yang mengetahui informasi terkait dengan wajib pajak tersebut. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawan (2014) menyatakan 

keamanan dan kerahasiaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

penggunaan teknologi, dimana dalam hal ini adalah tentang e-Filing. Ketika 
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pengguna telah memiliki username dan password yang telah terintegrasi secara 

langsung oleh sistem maka tingkat kepercayaan pengguna dalam menggunakan 

sistem cukup kuat. Semakin tinggi keamanan dan keterjaminan, kerahasiaan 

sistem e-Filing, maka wajib pajak akan semakin sering pula menggunakan e-

Filing 

Sama halnya dengan penelitian Wibisono dan Toly (2014) dalam penelitian 

terkait faktor yang mempengaruhi minat Wajib Pajak terhadap penggunaan e-

Filing di Surabaya memberikan hasil keamanan dan kerahasiaan memiliki 

pengaruh oleh minat WP dalam menggunakan e-Filing di Surabaya. 

Kepercayaan wajib pajak terhadap penggunaan e-Filing yang tinggi maka untuk 

menjamin keamanan dan kerahasiaan data juga cukup tinggi. 

Desmayanti (2012) juga melakukan penelitian disimpulkan  keamanan dan 

kerahasiaan memiliki pengaruh positif terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Keyakinan tinggi pada keamanan dan kerahasiaan sistem 

memiliki  pengaruh terhadap penggunaan sistem. Semakin tinggi keyakinan 

akan keamanan dan kerahasiaan maka semakin tinggi juga untuk menggunakan 

sistem tersebut. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keamanan dan kerahasiaan suatu sistem yang kuat akan memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pengguna sistem maka wajib pajak akan terus 

menggunakannya. Berdasar penelitian yang dahulu telah diteliti maka hipotesis 

penelitian ini adalah : 
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H4 : Persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing bagi wajib pajak 

5. Pengaruh sikap terhadap perilaku terhadap penggunaan e-Filing bagi 

wajib pajak 

Sikap terhadap perilaku merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang 

individu atau wajib pajak yang mana menggambarkan bahwa kecenderungan 

dalam menggunakan teknologi disebabkan karena adanya suatu sikap positif 

yang telah melekat pada pengguna. Dan sebaliknya, apabila adanya sikap 

negatif dari pengguna saat menggunakan suatu teknologi maka kecenderungan 

untuk tidak menggunakan teknologi tersebut ada. Hal ini mengartikan semakin 

pengguna memiliki sikap positif yang tinggi pada saat menggunakan suatu 

teknologi maka kecenderungan dalam menggunakan teknologi tersebut selalu 

ada. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Amoroso dan Gardner 

(2004) menyimpulkan bahwa sikap terhadap perilaku memiliki pengaruh positif 

terhadap penggunaan internet. Hal ini mengemukakan pengguna mungkin akan 

mempunyai sikap yang positif apabila pengguna sudah percaya bahwa kinerja 

dan produktivitas pada diri meningkat jika menggunakan teknologi. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lee et al (2003) juga 

mengemukakan sikap itu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

penggunaan teknologi. Sikap positif yang dimiliki pengguna pada waktu 

memakai teknologi berdampak pada kecenderungan untuk memakai e-Filing 

selalu ada jika dibandingkan dengan pengguna yang memiliki sikap negatif. 
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Dari penelitian-penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sikap terhadap perilaku ini diawali dengan adanya niat dalam diri dan pengaruh 

sikap. Apabila seorang telah memiliki sikap positif maka akan lebih sering 

menggunakan sistem dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan, sikap positif yang 

dimiliki seseorang akan berdampak pada kemauan dan keintensitasan 

menggunakan sistem.  

Berdasarkan penelitian yang dahulu telah diteliti maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H5 : Sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing bagi wajib pajak  

6. Pengaruh kesiapan teknologi terhadap penggunaan e-Filing bagi wajib 

pajak 

Kesiapan teknologi informasi menjelaskan tersedianya suatu perangkat 

lunak yang ada pada teknologi tersebut sehingga dapat memproses data secara 

cepat, akurat dan tepat. Kesiapan teknologi sebenarnya terjadi pengaruh dari 

diri individu itu sendiri, apakah dalam diri individu sudah siap menerima 

teknologi tersebut atau belum Desmayanti (2012).  Kemajuan dari pola pikir 

individu dapat mempengaruhi kesiapan teknologi informasi artinya semakin 

siap individu memakai teknologi informasi maka secara langsung pola pikir 

individu tersebut sudah berkembang. Ini artinya, semakin siap pengguna 

teknologi maka dengan sendirinya  pengguna e-Filing akan semakin banyak. 

Pengaruh kesiapan teknologi selain pengaruh individu ada pada teknologi 

itu sendiri dan komputer. Dimana teknologi yang dimaksudkan adalah 



30 
 

 
 

komputer dan internet merupakan alat atau sarana dalam menggunakan e-

Filing. Sumber daya manusia juga dapat digunakan sebagai acuan atau tolak 

ukur apakah kesiapan teknologi itu sudah tercapai atau belum.  

Wibisono dan Toly (2014) dalam penelitiannya dengan judul “analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaannn e-

Filing di Surabaya” menghasilkan kesiapan teknologi informasi memiliki 

pengaruh terhadap minat menggunakan e-filing. Semakin siap seseorang 

menerima teknologi baru maka semakin sering menggunakannya.  

Pada penelitian Desmayanti (2012) menyimpulkan bahwa kesiapan 

teknologi informasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing. Kesiapan teknologi ini menimbulkan keinginan 

dalam menggunakan sistem dan tumbuh minat untuk menggunakan. Semakin 

invidu merasa bahwa dirinya siap menerima teknologi maka untuk 

menggunakan sistem e-Filing juga meningkat. 

 Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

teknologi itu tergantung pada diri sendiri. Kesiapan seseorang dalam menerima 

teknologi akan menimbulkan minat seseorang dalam menggunakan teknologi 

tersebut. Sehingga apabila pengguna memiliki kesiapan dan minat yang tinggi 

maka penggunaan teknologi juga semakin tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dahulu telah diteliti maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H6  : Kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap      

penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 
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C. Model Penelitian 
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