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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Ojek/Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer yang data didapatkan dari 

penyebaran kuisioner. Kuisioner disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi  

yang telah menggunakan e-Filing dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak 

atau SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Berdasarkan hasil 

kuisioner yang telah disebar maka diproleh data pada tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Keterangan Jumlah 

Total Penyebaran Kuisioner 119 

Jumlah Kuisioner yang Kembali 119 

Jumlah Kuisioner yang Tidak Diisi Lengkap (Cacat) 5 

Total Kuisioner yang Dapat Diolah 114 

Response Rate (Tingkat Pengembalian)  100% 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh instrumen dapat menjelaskan alat ukur dari item pertanyaan kuisioner. 

Dalam penelitian ini,uji validitas dapat diketahui melalui nilai pearson 

correlation. Apabila nilai pearson correlation > 0,25 maka dapat 
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disimpulkan bahwa data tersebut valid (Nazaruddin dan Basuki, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian dan penyebaran kuisioner yang telah 

dilakukan, maka berikut adalah tabel yang menggambarkan hasil uji 

validitas tiap-tiap variabel : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel  Item 

Pearson 

Correlation Kesimpulan 

Persepsi Kegunaan 

 

 

 

PG1 0,714 Valid 

PG2 0,800 Valid 

PG3 0,743 Valid 

PG4 0,749 Valid 

Persepsi Kemudahan 

 

 

 

PM1 0,667 Valid 

PM2 0,735 Valid 

PM3 0,800 Valid 

PM4 0,738 Valid 

Persepsi Kebermanfaatan 

 

 

 

 

 

PB1 0,674 Valid 

PB2 0,712 Valid 

PB3 0,735 Valid 

PB4 0,737 Valid 

PB5 0,714 Valid 

PB6 0,585 Valid 

Keamanan dan Kerahasiaan 

  

  

  

  

KK1 0,565 Valid 

KK2 0,825 Valid 

KK3 0,845 Valid 

KK4 0,735 Valid 

KK5 0,814 Valid 

Sikap Terhadap Perilaku 

 

 

SP1 0,842 Valid 

SP2 0,892 Valid 

SP3 0,867 Valid 

Kesiapan Teknologi 

 

 

KT1 0,863 Valid 

KT2 0,886 Valid 

KT3 0,861 Valid 
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Variabel  Item 

Pearson 

Correlation Kesimpulan 

Penggunaan e-Filing 

 

 

 

P1 0,669 Valid 

P2 0,542 Valid 

P3 0,622 Valid 

P4 0,624 Valid 

P5 0,645 Valid 

  Sumber : diolah sendiri dari output spss 15 

Variabel penggunaan e-Filing menggunakan 5 item pertanyaan, dimana 

masing-masing pertanyaan merupakan indikator dari variabel penggunaan 

e-Filing.  Variabel persepsi kegunaan menggunakan 4 item pertanyaan, 

dimana masing-masing pertanyaan merupakan indikator dari variabel 

persepsi kegunaan.  

Variabel persepsi kemudahan menggunakan 4 item pertanyaan, dimana 

masing-masing pertanyaan merupakan indikator dari variabel persepsi 

kemudahan. Variabel persepsi kebermanfaatan menggunakan 6 item 

pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan merupakan indikator dari 

variabel persepsi kebermanfaatan.  

Variabel keamanan dan kerahasiaan menggunakan 5 item pertanyaan, 

dimana masing-masing pertanyaan merupakan indikator dari variabel 

keamanan dan kerahasiaan. Variabel sikap terhadap perilaku menggunakan 

3 item pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan merupakan indikator 

dari variabel sikap terhadap perilaku. Varibel kesiapan teknologi 

menggunakan 4 item pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan 

merupakan indikator dari variabel kesiapan teknologi. 
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Masing-masing dari pertanyaan diberikan skor 1-5, sehingga 

berdasarkan hasil tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 

dikatakan valid. Hal ini dikarenakan masing-masing item pertanyaan 

memiliki pearson correlation > 0,25.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana item pertanyaan tersebut reliabel. Uji reliabilitas dilihat dari 

cronbach alpha. Guilford (1956:145) mengkategorikan tingkat koefisien 

reliabilitas adalah : 

a. Apabila koefisien cronbach alpha antara 0,80-1,00 maka 

dikategorikan memiliki reliabilitas sangat tinggi. 

b. Apabila koefisien cronbach alpha antara 0,60-0,80 maka 

dikategorikan memiliki reliabilitas tinggi. 

c. Apabila koefisien cronbach alpha antara 0,40-0,60 maka 

dikategorikan memiliki reliabilitas sedang. 

d. Apabila koefisien cronbach alpha antara 0,20-0,40 maka 

dikategorikan memiliki reliabilitas rendah. 

Sehingga apabila hasil uji reliabilitas memenuhi syarat diatas maka item 

pertanyaan dikatakan reliabel dan konsisten. Berikut merupakan hasil dari 

pengujian reliabilitas : 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Persepsi Kegunaan 0,743 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Persepsi Kemudahan 0,717 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Persepsi Kebermanfaatan 0,783 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Keamanan dan Kerahasiaan 0,813 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Sikap Terhadap Perilaku 0,835 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Kesiapan Teknologi 0,839 Reliabilitas Sangat Tinggi 

Penggunaan e-Filing 0,600 Reliabilitas Sedang 

  Sumber : diolah sendiri dari output spss 15 

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini, stastistik deskriptif menjelaskan tentang jumlah 

data, nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel yang disajikan kedalam bentuk tabel 

4.4 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah data dalam penilitian ini 

sebanyak 114 sampel dengan 6 variabel yang berbeda. Adapun masing-

masing variabel memiliki penjelasan dari statistik deskriptif, yaitu : 

a. Variabel penggunaan e-Filing mempunyai nilai minimum sebesar 

15,00, nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata yang dimiliki 

sebesar 20,9035 dengan standar deviasi sebesar 2,21806  

b. Variabel persepsi kegunaan mempunyai nilai minimum sebesar 

12,00, nilai maksimum sebesar 20,00. Nilai rata-rata yang dimiliki 

sebesar 16,9298 dengan standar deviasi sebesar 2,05551  
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c. Variabel persepsi kemudahaan mempunyai nilai minimum sebesar 

12,00, nilai maksimum sebesar 20,00. Nilai rata-rata yang dimiliki 

sebesar 16,4649 dengan standar deviasi sebesar 2,18677  

d. Variabel persepsi kebermanfaatan mempunyai nilai minimum 

sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 30,00. Nilai rata-rata yang 

dimiliki sebesar 24,9123 dengan standar deviasi sebesar 2,88285  

e. Variabel keamanan dan kerahasiaan mempunyai nilai minimum 

sebesar 15,00 nilai maksimum sebesar 25,00. Nilai rata-rata yang 

dimiliki sebesar 20,3684 dengan standar deviasi sebesar 2,57374  

f. Variabel sikap terhadap perilaku mempunyai nilai minimum sebesar 

8,00, nilai maksimum sebesar 15,00. Nilai rata-rata yang dimiliki 

sebesar 12,0614 dengan standar deviasi sebesar 1,75633  

g. Variabel kesiapan teknologi mempunyai nilai minimum sebesar 

8,00, nilai maksimum sebesar 15,00. Nilai rata-rata yang dimiliki 

sebesar 11,9298 dengan standar deviasi 1,83245 sebesar  

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

 

  N Minimum Maksimum Mean  

Std. 

Deviation 

Penggunaan  e-

Filing 114 15,00 25,00 20,9035 2,21806 

Persepsi 

Kegunaan 114 12,00 20,00 16,9298 2,05551 

Persepsi 

Kemudahan 114 12,00 20,00 16,4649 2,18677 

Persepsi 

Kebermanfaatan 114 18,00 30,00 24,9123 2,88285 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 114 8,00 15,00 12,0614 1,75633 
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      Sumber : diolah sendiri dari output spss 15 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov.  

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 114 

Normal Parameters(a,b) Mean ,0000000 

  Std. Deviation 1,28097192 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,068 

  Positive ,062 

  Negative -,068 

Kolmogorov-Smirnov Z ,725 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,670 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Sumber : output spss 15 

Hasil uji normalitas diatas bahwa didapatkan nilai Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar (0,670) > α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat diuji dengan 

analisis regresi. 

 

Sikap Terhadap 

Perilaku 114 8,00 15,00 11,9298 1,83245 

Kesiapan 

Teknologi 114 15,00 25,00 20,9035 2,21806 

Valid N (listwise) 114         
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengethaui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji park. Untuk mengetahui bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas jika memiliki nilai signifikansi > 0,05. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah sendiri dari output spss 

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini 

lebih besar dari α (0,05).  Variabel Independen persepsi kegunaan 

sebesar 0,192 > 0,05 , persepsi kemudahan sebesar 0,542 > 0,05 , 

persepsi kebermanfaatan sebesar 0,143 > 0,05 , keamanan dan 

kerahasiaan sebesar 0,604 > 0,05 , sikap terhadap perilaku sebesar 0,753 

> 0,05 dan kesiapan teknologi sebesar 0,516 > 0,05. Maka  dapat  

Model Signifikansi Keterangan 

Persepsi Kegunaan 0,192 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Persepsi Kemudahan 0,542 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Persepsi Kebermanfaatan 0,143 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Keamanan dan Kerahasiaan 0,604 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sikap Terhadap Perilaku 0,753 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Kesiapan Teknologi 0,516 

Tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 
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disimpulkan  bahwa  ke enam variabel  tersebut  tidak  mengalami  

heteroskedastisitas,  sehingga  dapat  diuji dengan analisis regresi. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel 

bebas atau lebih pada model regresi berganda. Uji multikolinieritas 

dalam penelitian dapat dilihat dari nilai Tolerance atau Variance 

Inflation Factor (VIF). Untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas jika VIF < 10. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Colinearity 

Statistics  

Keterangan 

Tolerance VIF 

Persepsi Kegunaan 
0,478 2,09 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Persepsi Kemudahan 
0,514 1,947 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Persepsi 

Kebermanfaatan 
0,372 2,688 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 
0,47 2,127 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Sikap Terhadap 

Perilaku 
0,382 2,619 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Kesiapan Teknologi 
0,439 2,28 

Tidak terjadi 

Multikolinieritas 

Sumber : diolah sendiri dari output spss 15 

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan memiliki nilai VIF sebesar 2,090 , persepsi 

kegunaan memiliki nilai VIF sebesar 1,947 , persepsi kebermanfaatan 

memiliki nilai VIF sebesar 2,688 , keamanan dan kerahasiaan memiliki 
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nilai VIF sebesar 2,127 , sikap terhadap perilaku memiliki nilai VIF 

sebesar 2,619 dan kesiapan teknologi memiliki nilai VIF sebesar 2,280. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai VIF tiap-tiap variabel ≤ 10 maka 

data pada model pneletian regresi berganda ini tidak terjadi 

multikolinearitas.  

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Koefisien Determinasi (R2  dan Adjusted R2) 

Koefisien   determinasi   (Adjusted R2)   digunakan   untuk menunjukkan  

apakah  semua  variabel  independen  yang  dimasukkan dalam  model  

mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Jika nilai Adjusted R2 mendekati 1,  maka  variabel-variabel  

independen  memiliki  kemampuan  untuk memberikan    informasi    yang    

dibutuhkan    untuk    memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien 

determinasi dalam model penelitian pertama yang diuji melalui regresi berganda 

ditunjukkan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,816(a) ,666 ,648 1,31640 2,306 

a  Predictors: (Constant), Kesiapan Teknologi, Perseps Kegunaan, Keamanan 

dan Kerahasiaan, Persepsi Kemudahan, Sikap Terhadap Perilaku, Persepsi 

Kebermanfaatan 

b  Dependent Variable: Penggunaan e-Filing 

Sumber : output spss 15 
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Nilai  koefisien  determinasi  dari  tabel  diatas  yaitu  0,648 atau  64,8  %.  

Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan e-Filing dalam  menyetorkan SPT   

dipengaruhi  oleh  variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi 

kebermanfaatan, keamanan dan kerahasiaan, sikap terhadap perilaku dan 

kesiapan teknologi  sebesar 64,8 %  sedangkan sisanya  sebesar  35,2 %  

dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Nilai F) 

Uji Signifikan Simultan atau Uji F merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah pengaruh dari varibel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen memiliki pengaruh. Uji nilai F dilaksanakan 

menggunakan uji signifikansi yang memiliki nilai signifikansi α = 0,05 atau 5%. 

Ghozali (2011) dalam Herawan dan Waluyo (2014). Apabila nilai dari sig < 0,05 

sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa secara bersamaan antara variabel 

dependen dan independen memiliki pengaruh. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

ANOVA(b) 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

Mode

l   

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 370,518 6 61,753 35,636 ,000(a) 

Residual 185,420 107 1,733     

Total 555,939 113       

a  Predictors: (Constant), Kesiapan Teknologi, Perseps Kegunaan, Keamanan 

dan Kerahasiaan, Persepsi Kemudahan, Sikap Terhadap Perilaku, Persepsi 

Kebermanfaatan 

b  Dependent Variable: Penggunaan e-Filing 

Sumber : diolah sendiri dari output spss 15  
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 35,636 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < α 0,05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen ( persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi 

kebermanfaatan, keamanan dan kerahasiaan, sikap terhadap perilaku, dan 

kesiapan teknologi ) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yaitu penggunaan e-Filing. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t yaitu suatu alat uji yang dipakai guna menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t memiliki 

nilai signifikansi α = 0,05 atau 5%.  Adapun syarat dalam penerimaan hipotesis, 

antara lain : 

1) Apabila nilai dari sig < alpha (0,05) dan memiliki arah yang sama 

dengan hipotesis maka hipotesis terdukung.  

2) Apabila nilai dari sig > alpha (0,05) dan tidak memiliki arah yang 

berbeda dengan hipotesis maka hipotesis terdukung. 

Hasil uji parsial atau uji t dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

4.10 dengan makna sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t sig 

B Std. Error B 

(Constant) 3,846 1,221  3,15 0,002 

Persepsi Kegunaan 0,444 0,087 0,411 5,097 0,000 

Persepsi Kemudahan 0,373 0,079 0,368 4,721 0,000 
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Sumber : diolah sendiri dari output spss 15 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat  disimpulkan  persamaan regresi 

linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut : 

P=3,846+ 0,444 PG+ 0,373 PM+ e   

Keterangan : 

P = Penggunaan e-Filing 

 α  = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

PG = Persepsi Kegunaan  

PM = Persepsi Kemudahan  

PB = Persepsi Kebermanfaatan 

KK = Keamanan dan Kerahasiaan  

SP = Sikap Terhadap Perilaku  

KT = Kesiapan Teknologi 

e = Error 

 

a. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel persepsi 

kegunaan adalah sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,444. 

Nilai sig 0,000 tersebut < alpha 0,05.  Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing. 

Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima. 

b. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel persepsi 

kemudahan adalah sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,373. 

Persepsi Kebermanfaatan 0,037 0,07 0,048 0,52 0,604 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t sig B Std. Error B 

Keamanan dan Kerahasiaan 0,079 0,07 0,092 1,13 0,261 

Sikap Terhadap Perilaku 0,14 0,114 0,111 1,231 0,221 

Kesiapan Teknologi -0,069 0,102 -0,057 -0,678 0,499 
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Nilai sig 0,000 tersebut < alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing. 

Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima. 

c. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel persepsi 

kebermanfaatan adalah sebesar 0,604 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,037. Nilai sig 0,604 tersebut > alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel persepsi kebermanfaatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penggunaan e-Filing. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga 

(H3) ditolak. 

d. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel kemanan dan 

kerahasiaan adalah sebesar 0,261 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,079. 

Nilai sig 0,261 tersebut >  alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

keamanan dan kerahasiaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan e-Filing. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat (H4) 

ditolak. 

e. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel sikap terhadap 

perilaku adalah sebesar 0,221 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,14. Nilai 

sig 0,221 tersebut > alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sikap 

terhadap perilaku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan e-Filing. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kelima (H5) 

ditolak. 

f. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel kesiapan 

teknologi adalah sebesar 0,499 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,069. 



60 
 

 
 

Nilai sig 0,499 tersebut > alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

kesiapan teknologi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penggunaan e-Filing. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keenam (H6) 

ditolak. 

Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 
 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Diterima 

H2 Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Diterima 

H3 Persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Ditolak 

H4 Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Ditolak 

H5 Sikap Terhadap Perilaku berpengaruh positif 

terhadap penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Ditolak 

H6 Kesiapan Teknologi berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-Filing bagi Wajib Pajak 

Ditolak 

Sumber : diolah sendiri 

E. Pembahasan  

Pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, keamanan dan kerahasiaan, 

sikap terhadap perilaku dan kesiapan teknologi terhadap penggunaan e-Filing. 

1. Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing. Hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Laihad 
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(2013), Herawan dan Waluyo (2014) bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Hasil dari penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim (2012) yang 

menyatakan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa persepsi kegunaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat 

menjelaskan manfaat dari suatu penggunaan sistem. Supaya dalam 

memanfaatkan penggunaan e-Filing meningkat, maka dibutuhkan 

kesadaran dari DJP untuk memperhatikan keuntungan dalam hal manfaat, 

kenyamanan dan lainnya. Apabila seseorang telah merasa terbiasa 

menggunakan e-Filing dan merasa sangat menikmatinya, maka secara tidak 

langsung telah mendapatkan dan  merasakan kegunaan dari e-Filing 

tersebut.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi seseorang 

mendapatkan kegunaan dari e-Filing maka penggunaan e-Filing juga 

semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak 

mendapatkan kegunaan dari e-Filing maka tingkat untuk menggunakannya 

juga rendah.  

2. Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing. Oleh karena 

itu, hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
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yang dilakukan Laihad (2013), Wibisono dan Toly (2014) bahwa persepsi 

kemudahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing.  

Persepsi kemudahan memiliki peran untuk mempengaruhi seseorang 

dalam menggunakan sistem. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran DJP 

yang harus memperhatikan layanan-layanan yang disajikan supaya 

seseorang mudah untuk diakses. Sehingga secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap seseorang dalam menggunakan e-Filing.  

Dapat ditarik kesimpulan semakin seseorang merasakan mudah dalam 

menggunakan e-Filing maka penggunaan e-Filing akan meningkat pula. 

Begitupun kebalikannya, apabila seseorang tidak merasakan mudah dalam 

menggunakan e-Filing maka penggunaan e-Filing juga akan rendah. 

3. Persepsi Kebermanfaatan Terhadap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa persepsi 

kebermanfaatan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Oleh 

karena itu, hipotesis ketiga ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Noviandini (2012) bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan persepsi kebermanfaatan terhadap penggunaan  e-

Filing. 

Persepsi kebermanfaatan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-

Filing . Peneliti menduga bahwa hal ini terjadi karena wajib pajak 

menggunakan e-Filing hanya semata untuk menjalankan kewajiban wajib 

pajak dalam pelaporan SPT secara online. Setelah menggunakannya wajib 

pajak tidak merasakan mendapat manfaat dari penggunaan e-Filing. 
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Sehingga, wajib pajak merasa bahwa pelaporan SPT menggunakan e-Filing 

tidak bermanfaat bagi wajib pajak dibandingkan dengan membayar secara 

manual yaitu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

4. Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa keamanan 

dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Sugihanti (2011) yang menyatakan keamanan dan kerahasiaan 

berpengaruh negatif terhadap minat perilaku penggunaan e-Filing. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Desmayanti (2012) bahwa 

keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing.  

Keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-

Filing diduga karena kurangnya bukti nyata dari keamanan dan kerahasiaan 

terhadap penggunaan e-Filing yaitu dengan tidak adanya jaminan keamanan 

dan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa aplikasi sistem 

yaitu ASP (Application Service Provider) dari e-Filing. Selain dugaan 

tersebut, peneliti menduga bahwa wajib pajak kurang berminat 

menggunakan e-Filing. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan 

pengguna sistem terhadap sistem yang beroperasi. 

5. Sikap Terhadap Perilaku Terhdap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sikap 

terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Ini 
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menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Laihad (2013) bahwa sikap terhadap perilaku tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lee et al (2003) juga menyata 

kan bahwa sikap berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan 

teknologi. 

Sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-

Filing. Penulis menduga karena wajib pajak tidak memiliki sikap yang 

positif saat menggunakan e-Filing. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna 

yang tidak memiliki kecenderung sikap positif, maka pengguna tidak 

percaya bahwa penggunaan teknologi atau sistem baru dapat meningkatkan 

kinerja dan produktivitas. Dan sebaliknya jika pengguna percaya bahwa 

penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja dan produktivitas 

mereka. Sehingga kecenderungan untuk menggunakan e-Filing tidak ada 

jika dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sikap positif. 

6. Kesiapan Teknologi Terhadap Penggunaan e-Filing 

Hasil dari pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa kesiapan 

teknologi tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Salim (2012) bahwa kesiapan teknologi informasi wajib 

pajak tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-

Filing. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Desmayanti 
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(2012) bahwa kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

Kesiapan teknologi tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. 

Penulis menduga karena kesiapan yang terdapat dalam sumber daya 

manusia ketika menerima sesuatu hal yang baru itu belum dilakukan secara 

maksimal. Ini dapat disebabkan sumber daya manusia masih merasa susah 

dalam menerima teknologi yang baru atau sulit menerima pembaharuan 

teknologi yang ada. Hal ini yang menyebabkan seseorang tidak 

menggunakan e-Filing .



 
 

 
 

 


