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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Analisis Karakteristik Responden 

       Data penelitian yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan (kuesioner) dan disebarkan melalui 

contact person kepada WP  yang telah diwajibkan menggunakan e-filing 

di Provinsi DIY. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan September 

2016 sampai dengan November 2016. Pada penelitian ini kuesioner dibuat 

diatas kertas dan disebarakan secara langsung kepada responden yang 

dituju.Setelah dibuat format kuesioner beserta pertanyaannya maka 

peneliti menyebarkan kuesioner tersebut kepada WP orang pribadi yang 

telah diwajibkan menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan 

PPh WP orang pribadi formulir 1770S yang berada di wilayah DIY. 

       Saat melakukan penyebaran kuesioner peneliti memberikan tata cara 

pengisian lalu responden memberikan jawaban pada kolom yang telah 

disediakan untuk menjawab dengan cara memberi tanda silang. Responden 

dalam melakukan pengisian kuesioner diberikan jangka waktu selama satu 

samapai dengan dua minggu. Data tingkat pengembalian kuesioner dapat 

dilihat pada Tabel 4.1.sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 150 

Kuesioner yang kembali 145 

Kuesioner yang tidak kembali 5 

Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 6 

Kuesioner yang dapat dianalisis 139 

 Sumber: Data primer yang diolah 2016 

      Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa tingkat penyebaran 

kuesioner,  pengembalian kuesioner, serta kuesioner yang dapat diolah dan 

tidak dapat diolah. Hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa 

kuesioner yang disebarkan sebanyak 150 kuesioner atau sebesar 100%. 

Tingkat pengembalian kuesioner tidak dapat kembali semuanya, kuesioner 

yang kembali pada penelitian ini sebanyak 145 buah atau setara  96,67%, 

sedangakan untuk kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 buah atau 

setara 3,33%, dan sisanya merupakan kuesioner yang tidak dapat dianalisis 

yaitu sebanyak 6 buah. 

       Responden pada penelitian ini terdiri dari berbagai macam, baik itu 

wanita maupun pria, mempunyai usia yang berbeda, dan pekerjannya yang 

berbeda pula. Dari penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan kepada 

WP orang pribadi yang telah diwajibkan menggunakan e-filingdi Provinsi 

DIY, sampel yang diperoleh memiliki beberapa karakteristik yaitu 

meliputi berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan latar belakang 
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penggunaan e-filing. Data responden penelitian ini dijelaskan pada Tabel 

4.2.berikut: 

Tabel 4.2. 

Demografi Responden 

No. Karakteristik Responden Frekuensi Presentase 

1. Jenis Kelamin  

 Laki-laki 

 Perempuan  

 

100 

39 

 

71,9% 

28,1% 

2.  Usia  

 20-30 Tahun 

 31-40 Tahun  

 41-50 Tahun  

 51-60 Tahun 

 

20 

32 

55 

32 

 

14,4% 

23% 

39,6% 

23% 

3. Pekerjaan 

 PNS 

 POLRI 

 

66 

73 

 

47,5% 

52,5% 

4. Latar Belakang  

 Sudah Menggunakan E-filing 

 Belum Menggunakan E-filing 

 

139 

0 

 

100% 

  Sumber :Data Primer yang Diolah dengan SPSS 22.0 

       Berdasarkan tabel demografi responden diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yang melakukan pengisian kuesioner adalah berjenis 

kelamin laki-laki dengan presentase sebesar 71,9%  atau sebanyak 100 

responden sedangkan untuk perempuan dengan persentase sebesar 28,1% 

atau sebanyak 39. Pada bagian deskriptif usia menunjukkan bahwa usia 

responden yang melakukan pengisian paling banyak berusia antara 41-50 

tahun dengan presentase 39,6% atau sekitar 55 responden. Pada bagian 

deskriptif pekerjaan mayoritas responden mempunyai pekerjaan sebagai 

POLRI dengan presentase 52,5% dan sisanya mempunyai pekerjaan 

sebagai PNS. Pada bagian latar belakang yaitu menunjukkan responden 
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yang telah menggunakan e-filing atau belum menggunakan dan hasilnya 

menunjukkan bahwa semua responden yang telah menggunakan e-filing. 

       Maka dapat disimpulkan bahwa semua responden pada penelitian ini 

adalah WP orang pribadi yang telah diwajibkan menggunakan e-filing 

dalam melakukan pengisian SPT Tahunan PPh WP orang pribadi formulir 

1770S, sehingga dalam penelitian ini data responden dapat digunakan 

semua kecuali yang gagal karena kurang lengkap dalam melakukan 

pengisian. 

2. Statistik Deskriptif  

       Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel 

yaitu 3 variabel independen, 1 variabel dependen dan 1 variabel 

intervening. Variabel tersebut adalah persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko, kesiapan teknologi informasi, minat 

menggunakan e-filing yang akan diuji secara deskriptif seperti yang 

terlihat pada Tabel 4.3.sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran Aktual Teoritis 

Min Max Mean Min Max Mean 

PKG 12 20 15,98 4 20 12 

PKM 13 30 22,82 6 30 18 

PR 15 25 19,49 5 25 15 

KT 4 10 7,76 2 10 6 

MM 5 10 7,83 2 10 6 

Sumber :Data Primer yang Diolah dengan SPSS 22.0 
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Dari hasil Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa terdapat informasi kisaran 

aktual maupun teoritis mengenai minimal, maksimum, rata-rata dari 

masing-masing variabel. 

a. Persepsi Kegunaan (PKG) 

Variabel persepsi kegunaan diukur menggunakan instrument yang 

terdiri dari 6 pertanyaan. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.3. dapat 

diketahui bahwa dari 125 responden menghasilkan rentang aktual 12-

20, hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimum persepsi kegunaan 

sebesar 12, sedangkan untuk tingkat maksimum sebesar 20. 

Berdasarkan rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah 4 yang 

menunjukkan persepsi kegunaan yang rendah, dan 20 yang 

menunjukkan persepsi kemudahan yang tinggi. Rata-rata aktual yang 

terjadi pada tingkat persepsi kegunaan adalah sebesar 15,98, sedangkan 

rata-rata secara teoritis sebesar 12. Kemudian dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata aktual lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata teoritis, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak cenderung 

memiliki persepsi kegunaan yang tinggi . 

b. Persepsi Kemudahan (PKM) 

       Variabel persepsi kemudahan diukur menggunakan instrument 

yang terdiri dari 6 pertanyaan. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.3. 

dapat diketahui bahwa dari 125 responden menghasilkan rentang aktual 

13-30, hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimum persepsi 

kemudahan sebesar 13, sedangkan untuk tingkat maksimum sebesar 30.   
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Berdasarkan rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah 6 yang 

menunjukkan persepsi kemudahan yang rendah, dan 30 yang 

menunjukkan persepsi kemudahan yang tinggi. Rata-rata aktual yang 

terjadi pada tingkat persepsi kemudahan adalah sebesar 22,82, 

sedangkan rata-rata secara teoritis sebesar 18. Kemudian dapat dilihat 

bahwa nilai rata-rata aktual lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata 

teoritis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak 

cenderung memiliki persepsi kemudahan yang tinggi. 

c. Persepsi Risiko  

       Variabel persepsi risiko diukur menggunakan instrument yang 

terdiri dari 5 pertanyaan.Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.3. dapat 

diketahui bahwa dari 125 responden menghasilkan rentang aktual 15-

25, hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimum persepsi risiko 

sebesar 15, sedangkan untuk tingkat maksimum sebesar 25. 

Berdasarkan rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah 5 yang 

menunjukkan persepsi risiko yang rendah, dan 30 yang menunjukkan 

persepsi risiko  yang tinggi.  

       Rata-rata aktual yang terjadi pada tingkat persepsi risiko adalah 

sebesar 19,49, sedangkan rata-rata secara teoritis sebesar 15. Kemudian 

dapat dilihat bahwa nilai rata-rata aktual lebih tinggi dibanding dengan 

nilai rata-rata teoritis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib 

pajak cenderung memiliki persepsi risiko yang tinggi. 
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d. Kesiapan Teknologi  Informasi 

Variabel kesiapan teknologi informasi diukur menggunakan 

instrument yang terdiri dari 2 pertanyaan.Berdasarkan hasil uji pada 

Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa dari 125 responden menghasilkan 

rentang aktual 4-10, hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimum 

kesiapan teknologi informasi sebesar 4, sedangkan untuk tingkat 

maksimum sebesar 10. Berdasarkan rentang teoritis yang mungkin 

terjadi adalah 2 yang menunjukkan kesiapan teknologi inforamsi yang 

rendah, dan 10 yang menunjukkan kesaiapan teknologi informasi yang 

tinggi. Rata-rata aktual yang terjadi pada tingkat kesiapan teknologi 

informasi adalah sebesar 7,76, sedangkan rata-rata secara teoritis 

sebesar 6. Kemudian dapat dilihat bahwa nilai rata-rata aktual lebih 

tinggi dibanding dengan nilai rata-rata teoritis, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa wajib pajak cenderung memiliki kesiapan teknologi 

informasi yang tinggi. 

e. Minat Menggunakan  

Variabel minat menggunakan diukur menggunakan instrument 

yang terdiri dari 2 pertanyaan. Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.3 

dapat diketahui bahwa dari 125 responden menghasilkan rentang aktual 

5-10, hal ini menunjukkan bahwa tingkat minimum minat 

menggunakan sebesar 5, sedangkan untuk tingkat maksimum sebesar 

10. Berdasarkan rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah 2 yang 

menunjukkan miant menggunakan yang rendah, dan 10 yang 
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menunjukkan minat menggunakan yang tinggi. Rata-rata aktual yang 

terjadi pada tingkat minat menggunakan adalah sebesar 7,83, sedangkan 

rata-rata secara teoritis sebesar 6. Kemudian dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata aktual lebih tinggi dibanding dengan nilai rata-rata teoritis, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa WP cenderung memiliki 

minat mengunakan e-filing yang tinggi. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Structural 

Equation Modeling (SEM), dan software yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah Analysis of Moments Structures 22.0 (AMOS) dan Statistical Product 

and Service Solutions 22.0 (SPSS). Model teoritis yang sebelumnya telah 

digambarkan pada diagram jalur selanjutnya akan dilakukan analisis 

berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden. Sebelum melakukan uji 

model hal yang harus dilakukan adalah melihat normal atau tidaknya data 

yang akan digunakan, supaya ketika dilakukan pengujian model tidak terdapat 

kesalahan. Cara yang digunakan untuk melakukan pengujian dilakukan yaitu 

dengan mengeluarkan data yang mengalami univariate outlier. 

Melakukan deteksi ada atau tidaknya univariate outlier dilakukan dengan 

menentukan nilai yang dikategorikan sebagai outlier, dengan menggunakan 

konversi nilai data penelitian dalam bentuk standard score (z-score) yang 

mempunyai nilai rata-rata nol standard dan standard deviasi sebesar satu. 

Menurut Hair et.al (1998) dalam Ghozali (2014) data yang mempunyai nilai z-

score  ≤-3 atau ≥3 maka data dapat dikatakan terkena outlier. 
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Tabel 4.4. 

Hasil Uji Univariate Outliers ke-1 

 N Minimum Maximum 

Zscore(PKG1) 139 -3.20085 1.38594 

Zscore(PKG2) 139 -3.32064 1.28354 

Zscore(PKG3) 139 -3.44281 1.31889 

Zscore(PKG4) 139 -3.49598 1.52667 

Zscore(PKM1) 139 -2.86050 1.52087 

Zscore(PKM2) 139 -3.14870 1.51977 

Zscore(PKM3) 139 -3.24630 1.56688 

Zscore(PKM4) 139 -3.35904 1.71603 

Zscore(PKM5) 139 -3.14605 1.60722 

Zscore(PKM6) 139 -3.24148 1.48887 

Zscore(PR1) 139 -3.58896 1.46284 

Zscore(PR2) 139 -3.52188 1.63119 

Zscore(PR3) 139 -3.86715 1.57623 

Zscore(PR4) 139 -3.58143 1.61772 

Zscore(PR5) 139 -3.17838 1.50910 

Zscore(KT1) 139 -2.84681 1.26443 

Zscore(KT2) 139 -2.83295 1.34509 

Zscore(KT3) 139 -2.90521 1.27950 

Zscore(MM1) 139 -3.01911 1.39832 

Zscore(MM2) 139 -3.25383 1.37310 

Zscore(MM3) 139 -3.22609 1.51916 

Valid N (listwise) 139   

 Sumber: Hasil Uji Zscore SPSS 22.0 

 Pengujian univariate outliers pada penelitian ini menggunakan alat bantu 

program SPSS 22.0. Sebelum melakukan olah data, data harus dievaluasi dan 

dirubah kedalam bentuk nilai yang terstandarisasi dengan kriteria mempunyai 

nilai rata-rata yang sama dengan nol dan standar deviasinya sebesar satu 

(zscore) kemudian diuji dengan melakukan evaluasi terhadap nilai minimum 

dan maksimum pada masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji 

zscore pertama menunjukkan bahwa nilai zscore pada data penelitian ini 

antara -3,867 sampai dengan 1,61722, yang menunjukkan bahwa nilai zscore 
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melebihi kriteria yang ditentukan yaitu ≤ -3 dan  ≥ 3. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat univariate outlier pada penelitian, sehingga data yang terkena 

outlier perlu dikeluarkan, data tersebut adalah nomor 9, 70, 72, 82, 83, 101 

dan 102. Pengujian univariate outlier dilakukan dalam 4 kali dan pada 

pengujian ke-empat menunjukkan tidak ada yang terkena outlier secara 

univariate. Uji evaluasi data zscore selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

ke-4. 

1. Uji Konfirmatori Konstruk Eksogen 

       Uji konfirmatori konstruk eksogen merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui hubungan konstruk  eksogen dengan variabel 

latennya. Analisis konfirmatori didesain dan digunakan sebagai alat uji 

apakah indikator pembentuk variabel latan valid dan signifikan  Ghozali, 

(2014). Variabel laten pada konstruk eksogen yang kita gunakan dalam 

penelitian dibentuk berdsarkan konsep teoritis dengan beberapa indikator. 

Variabel konstruk pada penelitian ini terdiri dari persepsi kegunaan dengan 

4 indikator variabel  laten, persepsi kemudahaan dengan 6 indikator 

variabel laten dan persepsi risiko dengan 5 variabel laten. Hasil uji 

konfirmatori pada masing-masing variabel konstruk dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.1. 

Uji CFA Konstruk Eksogen Persepsi Kegunaan 

 

Tabel 4.5. 

Hasil Goodness of Fit Index  Persepsi Kegunaan 

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 5,991 

(Chi Square untuk 

df  2;  Taraf Sig 

5% = 5,991) 

12,990 Poor Fit  

Probalbilitas > 0,05 0,02 Poor Fit 

GFI > 0,9 0,946 Good Fit  

AGFI > 0,9 0,731 Marginal Fit 

TLI > 0,9 0,889 Good Fit  

RMSEA < 0,08 0,211 Poor Fit 

CFI  > 0,95 0,963 Good Fit 

  Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Berdasarkan hasil uji konfirmatori konstruk eksogen persepsi 

kegunaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelayakan pada 

model.Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil goodness of fit indeks yang 

telah memenuhi syarat. Indeks-indeks kesesuaian model seperti nilai GFI 

yang lebih besar daripada yang disyaratkan yaitu sebesar 0,946, AGFI 

yang marginal sebesar 0,731, RMSEA lebih tinggi daripada yang 

disyaratkan yaitu sebesar 0,211 dan CFI menunjukkan nilai yang lebih 
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tinggi dari yang disyaratkan yaitu sebesar 0,963. Hal ini menunjukkan 

bahwa model dapat diterima dan dinyatakan adanya konstruk yang 

berbeda dengan dimensi-dimensinya.  

Tabel 4.6. 

Output Regression Weight Persepsi Kegunaan 

Keterangan Estimate S.E. C.R. P Label 

PKG1  PKG 1.000 
    

PKG2  PKG .863 .075 11.582 *** Signifikan 

PKG3  PKG .833 .086 9.685 *** Signifikan 

PKG4  PKG .825 .080 10.258 *** Signifikan 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Uji signifikansi bobot faktor dapat dipergunakan untuk mengetahui 

apakah varibel dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel 

konstruk tersebut dapat menjelaskan sebuah varibel latennya. Untuk dapat 

mengetahui kuat atau lemahnya suatu dimensi yang membentuk faktor 

maka dapat dilakukan analisis menggunakan uji-t terhadapregression 

weight yang dihasilkan oleh model Critical Ratio (C.R)  yang identik 

dengan t-hitung dalam analisis regresi. Pada Tabel 4.6.menunjukkan untuk 

masing-masing variabel memiliki nilai C.R yang telah memenuhi syarat 

yaitu  >1,96 atau mempunyai nilai signifikansi < 0,05.  

Tabel 4.7. 

Output Loading Factor Persepsi Kegunaan 

Keterangan Estimate 

PKG1  PKG .855 

PKG2  PKG .840 

PKG3  PKG .789 

PKG4  PKG .822 

   Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22 
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     Nilai loading factor merupakan salah satu cara lain untuk mengetahui 

apakah suatu dimensi-dimensi dapat membentuk variabel laten. Syarat 

untuk memenuhi nilai loading factor adalah nilai masing-masing indikator 

harus lebih tinggi dari 0,50. Hasil uji diatas pada Tabel 4.7.menunjukkan 

bahwa semua indikator mempunyai nilai yang lebih tinggi dari 0,50 yaitu 

PKG1 sebesar 0,855, PKG2 sebesar 0,840, PKG3 sebesar 0,789 dan PKG4 

sebesar 0,822, maka uji kualitas instrument data dapat dilanjutkan. Untuk 

dapat melihat reliable atau tidak suatu indikator pada konstruksnya, maka 

uji reliabilitas dilakukan dengan cara menggunakan SPSS 22.0. Uji 

reliabilitas menggunakan SPSS 22.0 disyaratkan bahwa indikator 

dikatakan valid ketika mempunyai nilai cronbach alpha yang lebih besar 

dari 0,7. Hasil Uji menunjukkan bahwa nilai reliabilitas pada persepsi 

kegunaan sebesar 0,895 dan lebih besar daripada yang syaratkan 0,7. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PKG mempunyai reliabilitas 

yang tinggi. Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

ke-5. 

 

Gambar 4.2. 

Uji CFA Konstruk Eksogen Persepsi Kemudahan 
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Tabel 4.8. 

Hasil Goodness of Fit Index Persepsi Kemudahan 

GoF Cut off Nilai pada 

Penelitian  

Keterangan  

Chi Square  ≤16,919 

(Chi square untuk 

df=9; Taraf sig 

5%=16,919) 

79,850 Poor Fit  

Probabilitas  >0,05 0,000 Poor Fit  

GFI >0,9 0,822 Marginal Fit  

AGFI >0,9 0,584 Poor Fit  

TLI >0,9 0,813 Marginal Fit 

RMSEA <0,08 0,252 Poor Fit  

CFI  >0,95 0,888 Marginal Fit  

 Sumber: Data Primer yang Diolah dengan AMOS 22.0 

 

      Hasil uji chi-square konstruk eksogen persepsi kemudahan diatas 

model dapat dikatakan relatif fit. Nilai GFI, dan TLI untuk variabel 

persepsi kemudahaan telah menunjukkan hasil yang marginal atau 

mendekati nilai yang disyaratkan. Menurut Heir et al, dalam Ghozali 

(2014) dari beberapa uji kelayakan model, model dapat dikatakan relatif fit 

jika paling tidak salah satu metode uji kelayakan model terpenuhi. Oleh 

karena itu model dapat diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

konstruk yang berbeda dengan dimensi-dimensinya. 

Tabel 4.9. 

Output Regression Weight Persepsi Kemudahan 

Keterangan Estimate S.E. C.R. P Label 

PKM1  PKM 1.000 
    

PKM2  PKM .953 .065 14.561 *** Signifikan 

PKM3  PKM .832 .069 12.139 *** Signifikan  

PKM4  PKM .751 .068 11.044 *** Signifikan 

PKM5  PKM .807 .071 11.346 *** Signifikan 

PKM6  PKM .742 .079 9.440 *** Signifikan 

  Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  
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       Uji signifikansi bobot faktor dapat dipergunakan untuk mengetahui 

apakah varibel dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel 

konstruk tersebut dapat menjelaskan sebuah varibel latennya.Untuk dapat 

mengetahui kuat atau lemahnya suatu dimensi yang membentuk faktor 

maka dapat dilakukan analisis menggunakan uji-t terhadap regression 

weight yang dihasilkan oleh model Critical Ratio (C.R) yang identik 

dengan t-hitung dalam analisis regresi. Pada Tabel 4.9. menunjukkan 

untuk masing-masing variabel memiliki nilai C.R yang telah memenuhi 

syarat yaitu  >1,96 atau mempunyai nilai signifikansi < 0,05. 

  Tabel 4.10. 

  Output Loading Factor Persepsi Persepsi Kemudahan 

Keterangan Estimate 

PKM1   PKM .870 

PKM2  PKM .901 

PKM3  PKM .845 

PKM4  PKM .823 

PKM5  PKM .819 

PKM6  PKM .734 

   Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

 

       Loading factor merupakan salah satu cara lain untuk mengetahui 

apakah suatu dimensi-dimensi dapat membentuk variabel laten. Syarat 

untuk memenuhi nilai loading factor adalah nilai masing-masing indikator 

harus lebih tinggi dari 0,50. Hasil uji diatas menunjukkan bahwa masing-

masing indikator mempunyai nilai yang lebih tinggi dari 0,50 yaitu PKM1 

sebesar 0,870, PKM2 sebesar 0,901, PKM3 sebesar 0,845, PKM4 sebesar 

0,823, PKM5 sebesar 0,819 dan PKM6 sebesar 0,734, maka dengan hal ini 

uji kualitas instrument data dapat dilanjutkan. Untuk dapat melihat reliable 
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atau tidak suatu indikator pada konstruksnya, maka uji reliabilitas 

dilakukan dengan cara menggunakan SPSS 22.0, dan dihasilkan nilai 

cronbach alpha sebesar 0,931 dan lebih besar daripada yang syaratkan 0,7. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PKM mempunyai reliabilitas 

yang tinggi. Hasil uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

ke-5. 

 

Gambar 4.3. 

Uji CFA Konstruk Eksogen Persepsi Risiko 

 

 

Tabel 4.11. 

Hasil Goodness of Fit Index Persepsi Risiko 

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 11,07   

(Chi Square untuk 

df 5;  Taraf Sig 

5%= 11.07) 

30,276 Poor Fit   

Probalbilitas >0,05 0,000 Poor Fit  

GFI >0,9 0,911 Good Fit  

AGFI >0,9 0,734 Marginal Fit  

TLI >0,9 0,877 Marginal Fit  

RMSEA <0,08 0,202 Poor Fit  

CFI >0,95 0,938 Marginal Fit 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 



75 
 

 

       Berdasarkan hasil uji konfirmatori konstruk eksogen persepsi risiko 

diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kelayakan pada model.Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan hasil goodness of fit indeks yang telah memenuhi 

syarat. Indeks-indeks kesesuaian model seperti nilai GFI yang lebih besar 

daripada yang disyaratkan yaitu sebesar 0,911, dan TLI yang mendekati 

(marginal) 0,90 yaitu sebesar 0,877. Hal ini menunjukkan bahwa model 

dapat diterima  dan dinyatakan adanya konstruk yang berbeda dengan 

dimensi-dimensinya. 

  Tabel 4.12. 

  Output Regression Weight Persepsi Risiko 

Keterangan Estimate S.E. C.R. P Label 

PR1  PR 1.000 
    

PR2  PR 1.215 .151 8.032 *** Signifikan 

PR3  PR 1.417 .166 8.539 *** Signifikan 

PR4  PR 1.482 .175 8.489 *** Signifikan 

PR5  PR 1.376 .183 7.531 *** Signifikan 

 Sumber: Data primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Uji signifikansi bobot faktor dapat dipergunakan untuk mengetahui 

apakah varibel dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel 

konstruk tersebut dapat menjelaskan. Dalam hal ini untuk dapat 

mengetahui kuat atau lemahnya suatu dimensi yang membentuk faktor 

maka dapat dilakukan analisis menggunakan uji-t terhadapa regression 

weight yang dihasilkan oleh model Critical Ratio (C.R)  yang identik 

dengan t-hitung dalam analisis regresi. Pada Tabel 4.12.menunjukkan 

untuk masing-masing variabel perspsi risiko memiliki nilai C.R yang telah 

memenuhi syarat yaitu  >1,96 atau mempunyai nilai signifikansi < 0,05. 



76 
 

 

Tabel 4.13. 

Output Loading Factor Persepsi Risiko 

Keterangan Estimate 

PR1  PR .672 

PR2  PR .791 

PR3  PR .883 

PR4  PR .907 

PR5  PR .767 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

       Loading factor merupakan salah satu cara lain untuk mengetahui 

apakah suatu dimensi-dimensi dapat membentuk variabel laten. Syarat 

untuk memenuhi nilai loading factor adalah nilai masing-masing indikator 

harus lebih tinggi dari 0,50. Hasil uji diatas menunjukkan bahwa masing-

masing indikator mempunyai nilai yang lebih tinggi dari 0,50, maka 

dengan hal ini uji kualitas instrument data dapat dilanjutkan. Untuk dapat 

melihat reliable atau tidak suatu indikator penelitian pada konstruksnya, 

maka uji reliabilitas dilakukan dengan cara menggunakan SPSS 22.0, dan 

hasil uji menggunakan SPSS 22.0 menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha sebesar 0,902 dan lebih besar daripada yang syaratkan 0,7. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel PR mempunyai reliabilitas 

yang tinggi. Hasil uji reliabilitas persepsi risiko selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran ke-5. 

2. Uji Konfirmatori Konstruk Endogen 

       Uji konfirmatori konstruk endogen digunakan untuk menguji sebuah 

hubungan antara satu konstruk endogen dengan konstruk endogen yang 

lainnya. Variabel laten dengan konstruk endogen yang akan kita gunakan 
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pada penelitian ini terbentuk berdasarkan konsep teoritis dengan beberapa 

indikator atau manifest. Analisis konfirmatori endogen bertujuan untuk 

menguji apakah indikator yang digunakan valid terhadap variabel laten 

yang langsung dihubungkan pada konstruk endogen lainnya. Variabel 

endogen pada penelitian ini terdiri dari dua varibel yaitu kesiapan 

teknologi informasi dan minat menggunakan e-filing. Hasil uji 

konfirmatori  konstruk endogen dapat dilihat pada gambar 4.4.  

 

Gambar 4.4. 

Uji CFA antar Konstruk Endogen 

 

Tabel 4.14. 

Hasil Goodness of Fit Index CFA antar Konstruk Endogen 

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 15,507 

(Chi Square untuk df 

8;  Taraf Sig 

5%=15,507) 

19,041   Marginal Fit 

Probalbilitas >0.05 0,342 Good Fit  

GFI >0.9 0,996 Good Fit 

AGFI >0.9 0,964 Good Fit 

TLI >0.9 1,003 Good Fit  

RMSEA <0.08 0,000 Good Fit 

CFI >0,95 1,000 Good Fit 

       Sumber: Data primer yang diolah dengan AMOS 22.0 
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       Berdasarkan hasil uji konfirmatori konstruk endogen kesiapan 

teknologi informasi dan minat menggunakan e-filing pada Tabel 

4.14.dapat disimpulkan bahwa terdapat kelayakan pada model. Hal ini 

dapat dilihat dari masing-masing nilai goodness of fit indeks yang telah 

memenuhi syarat. Indeks-indeks kesesuaian model seperti nilai 

probabilitas yang lebih besar daripada yang disyaratkan 0,05 yaitu sebesar 

0,342, nilai GFI yang lebih besar daripada yang disyaratkan 0,9 yaitu 

sebesar 0,996, TLI yang lebih besar dari 0,90 yaitu sebesar 1,003dan nilai 

CFI sebesar 1,000 lebih tinggi daripada nilai kriteria 0,95. Hasil uji 

konstruk ini menunjukkan bahwa model antar konstruk endogen kesiapan 

teknologi inforamsi dan minat menggunakan e-filing dapat diterima  dan 

dinyatakan adanya konstruk yang berbeda dengan dimensi-dimensinya. 

Tabel 4.15. 

Output Regression Weight antarKonstruk Endogen 

Keterangan Estimate S.E. C.R. P Label 

KT2  KT 1.000 
    

KT3  KT 1.202 .215 5.590 *** Signifikan 

MM2  MM 1.000 
    

MM3  MM 1.152 .211 5.467 *** Signifikan 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

       Uji signifikansi bobot faktor dapat dipergunakan untuk mengetahui 

apakah varibel dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa variabel 

konstruk tersebut dapat menjelaskan sebuah variabel latennya.Untuk dapat 

mengetahui kuat atau lemahnya suatu dimensi yang membentuk faktor 

maka dapat dilakukan analisis menggunakan uji-t terhadap regression 
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weight. Pada Tabel 4.15.menunjukkan untuk masing-masing variabel 

memiliki nilai C.R yang telah memenuhi syarat yaitu  > 1,96 atau 

mempunyai nilai signifikansi < 0,05. 

Tabel 4.16. 

Output Loading Factor antarKonstruk Endogen 

Keterangan Estimate 

KT2  KT .798 

KT3  KT .969 

MM2  MM .813 

MM3  MM .910 

   Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

       Loading factor merupakan salah satu cara lain untuk mengetahui 

apakah suatu dimensi-dimensi dapat membentuk variabel laten. Syarat 

untuk memenuhi nilai loading factor adalah nilai masing-masing indikator 

harus lebih tinggi dari 0,50. Hasil uji diatas menunjukkan bahwa masing-

masing indikator yaitu kesiapan teknologi informasi dan minat 

menggunakan e-filing mempunyai nilai yang lebih tinggi dari 0,50. Maka 

dengan hal ini uji kualitas instrument data dapat dilanjutkan. Untuk dapat 

melihat reliabel atau tidak suatu indikator pada konstruknya, maka uji 

reliabilitas dilakukan dengan cara menggunakan SPSS 22.0.  

      Hasil uji menggunakan SPSS dihasilkan nilai cronbach alpha untuk 

variabel kesiapan teknologi informasi sebesar 0,911 dan untuk variabel 

minat menggunakan e-filing sebesar 0,872 sehingga nilai cronbach alpha 

variabel endogen lebih sebesar daripada yang syaratkan 0,7. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel kesiapan teknologi informasi dan minat 
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menggunakan e-filing mempunyai reliabilitas yang tinggi.Tabel nilai 

cronbach alpha variebal endogen selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran ke-5. 

3. Pengujian Model Struktrural  

a. Uji Model Struktural 

       Model struktural merupakan hubungan antara variabel laten 

(variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan 

beberapa indikator untuk mengukurnya) independen dan dependen. 

Hasil uji model struktural dapat dilihat pada gambar 4.5. 

  

Gambar 4.5. 

Uji Model Struktural 
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Tabel 4.17. 

Hasil Goodness of Fit Index Model Struktural  

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 211,217 

(Chi Square untuk 

df 179; Taraf Sig 

5%=211,217) 

492,500   Poor Fit   

Probalbilitas >0,05 0,000 Poor Fit  

GFI >0,9 0,743 Poor Fit  

AGFI >0,9 0,668 Poor Fit 

TLI >0,9 0,841 Marginal Fit   

RMSEA <0,08 0,119 Poor Fit  

CFI >0,95 0,864 Marginal Fit   

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

        Jika dilihat dari hasil Goodness of Fit Index diatas menunjukkan  

bahwa semua indikator masih dibawah nilai yang disyaratkan yaitu nilai 

probabilitas masih 0,000, nilai GFI yang masih dibawah yang disyaratkan 

yaitu 0,743,  nilai AGFI  yang kurang dari 0,9 dan nilai TLI yang marginal 

yaitu 0,841 dari nilai yang disyaratkan 0,9. dapat disimpulkan bahwa model 

dikatakan belum fit, sehingga harus dilakukan identifikasi ulang terhadap 

indikator variabel laten dan hasil uji normalitas data. 

      Pada Tabel 4.18. dibawah merupakan output loading factor. Dari hasil 

uji menunjukkan bahwa semua indikator dari variabel persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahaan, persepsi risiko, kesiapan teknologi informasi dan 

minat menggunakan sudah mempunyai nilai diatas estimate standard yaitu 

>0,5, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel laten tidak 

terdapat masalah yang menyebabakan model tidak fit. 
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  Tabel 4.18. 

  Output Loading Factor Model Struktural  

Keterangan Estimate 

PKG1  PKG .853 

PKG2  PKG .825 

PKG3  PKG .809 

PKG4  PKG .820 

PKM6  PKM .743 

PKM5  PKM .820 

PKM4  PKM .830 

PKM3  PKM .852 

PKM2  PKM .889 

PKM1  PKM .865 

PR5  PR .794 

PR4  PR .884 

PR3  PR .859 

PR2  PR .807 

PR1  PR .705 

KT1  KT .881 

KT2  KT 1.002 

KT3  KT .772 

MM1  MM .795 

MM2  MM .906 

MM3  MM .817 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

      Hasil uji assessment of normality pada Tabel 4.19.menunnjukkan 

bahwa terdapat indikator  yang mempunyai nilai diatas nilai c.r yang 

disyaratkan. Indikator tersebut adalah KT1 dan MM1 mempunyai  nilai 

c.r. yang lebih tinggi dari yang disyaratkan ±2,58. Nilai c.r pada KT1 

sebesar -2,78 dan MM1 sebesar -2,59. Oleh karena itu indikator KT1 dan 

MM1 harus dibuang supaya dapat memenuhi model fit dan dilakukan 

analisis dengan model baru. 
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Tabel 4.19. 

Output Assessment of normality Model Struktural  

Variabel min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

MM3 2.000 5.000 -.434 -1.980      .684   1.560 

MM2 3.000 5.000  .020    .092     -.394    -.899 

MM1 2.000 5.000 -.609 -2.780      .628   1.434 

KT3 2.000 5.000 -.496 -2.263     -.109    -.249 

KT2 2.000 5.000 -.501 -2.286     -.090    -.205 

KT1 2.000 5.000 -.569 -2.595     -.020    -.046 

PR1 3.000 5.000 -.029   -.132      .374     .854 

PR2 3.000 5.000 -.031   -.140      .031     .072 

PR3 3.000 5.000  .018    .082     -.155    -.353 

PR4 3.000 5.000  .042    .190     -.269    -.614 

PR5 2.000 5.000 -.188   -.857      .047     .107 

PKM1 2.000 5.000 -.232 -1.058     -.311    -.709 

PKM2 2.000 5.000 -.119   -.542     -.322    -.734 

PKM3 2.000 5.000 -.283 -1.291      .188     .430 

PKM4 2.000 5.000 -.221 -1.009      .154     .351 

PKM5 2.000 5.000 -.192   -.877     -.001    -.003 

PKM6 2.000 5.000 -.416 -1.900      .387     .884 

PKG4 3.000 5.000  .008    .036     -.092    -.209 

PKG3 3.000 5.000 -.022   -.099     -.338    -.770 

PKG2 3.000 5.000 -.024   -.108     -.217    -.495 

PKG1 2.000 5.000 -.229 -1.045     -.038    -.088 

Multivariate 
    

185.821 33.422 

  Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

b. Melakukan Interprestasi  

 Apabila model tidak fit dengan data, maka terdapat beberapa 

tindakan-tindakan yang bisa dilakukan yaitu:  

1) Melakukan modifikasi model dengan menambah garis hubung  

2) Menambah variabel  

3) Mengurangi variabel  
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       Berdasarkan hasil pengujian yang pertama menunjukkan 

model penelitian yang belum fit. Model diaktakan belum fit karena 

hasil uji normalitas yang pertama menunjukkan bahwa KT1 dan 

MM1 memiliki nilai c.r yang lebih tinggi dari ±2,58, maka harus 

melakukan pengurangan indikator yang mempunyai nilai c.r. > 

±2,58. Sehingga dalam hal ini harus dilakukan penghapusan 

indikator KT1 dan MM1 dalam model struktural yang pertama dan 

melakukan pengujian model struktural kembali. 

 

Gambar 4.6. 

Uji Model Struktural dengan Interprestasi 

Pengurangan Indikator 
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Tabel 4.20. 

Hasil Goodness of fit Index Pengurangan Indikator 

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 170,809 

(Chi Square untuk 

df 142;  Taraf Sig 

5%=170,809) 

400,467   Poor Fit   

Probalbilitas >0,05 0,000 Poor Fit  

GFI >0,9 0,765 Poor Fit  

AGFI >0,9 0,685 Poor Fit 

TLI >0,9 0,843 Marginal Fit   

RMSEA <0,08 0,119 Poor Fit  

CFI >0,95 0,869 Marginal Fit 

  Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

       Jika dilihat pada Tabel 4.20.menunjukkan bahwa hasil Goodness of Fit 

Index diatas maka dapat dikatakan bahwa model masih belum fit, karena 

masih terdapat GoF Index yang mempunyai nilai dibawah kriteria atau 

masih rendah.  Nilai chi-square pada uji model menunjukkan nilai sebesar 

400,467 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil chi-square tabel. Nilai 

lainnya yang masih rendah adalah nilai probabilitas yaitu masih 0,000 

sedangkan kriteria nilai probabilitas harus lebih tinggi dari 0,05, dan untuk 

nilai GFI, AGFI dan RMSEA juga masih rendah dibandingkan dengan nilai 

yang disyaratkan. Oleh karena itu harus dilakukan identifikasi ulang yaitu 

dengan melakukan modifikasi model dengan menambah garis hubung dan 

melakukan uji kembali model struktural.Pada gambar 4.7.menunjukkan uji 

model struktural akhir dengan menambah garis hubung. 
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Gambar 4.7. 

Uji Model dengan Interprestasi Menambah Garis Hubung 

 

 

Tabel 4.21. 

Hasil Goodness of Fit Index Menambah Garis Hubung 

GoF Index Cut off 
Nilai pada 

penelitian 
Keterangan 

Chi square ≤ 157,61 

(Chi Square untuk 

df 130;  Taraf Sig 

5%=157,61) 

238,210   Poor Fit   

Probalbilitas >0,05 0,000 Poor Fit   

GFI >0,9 0,835 Marginal Fit 

AGFI >0,9 0,758 Marginal Fit  

TLI >0,9 0,928 Good Fit  

CFI >0,95 0,945 Good Fit 

RMSEA <0.08 0,105 Poor Fit  

  Sumber: Data primer yang diolah dengan AMOS 22.0  



87 
 

 

       Berdasarkan tabel 4.21. Goodness of Fit Index dengan melakukan 

penambahan garis hubung menunjukkan bahwa  model dapat dikatakan 

relative fit. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil goodness of fit indeks 

yang telah memenuhi syarat. Nilai GFI yang marginal  yaitu sebesar 0,835. 

Indeks lain TLI, CFI yang sudah lebih tinggi daripada yang disyaratkan 

yaitu nilai TLI sebesar 0,928 lebih tinggi dari nilai yang disyaratkan sebesar 

0,9 dan CFI sebesar 0,945. 

Tabel 4.22. 

Output Loading Factor Menambah Garis Hubung 

Keterangan Estimate 

PKG1  PKG .874 

PKG2  PKG .863 

PKG3  PKG .787 

PKG4  PKG .797 

PKM6  PKM .725 

PKM5  PKM .832 

PKM4  PKM .843 

PKM3  PKM .876 

PKM2  PKM .863 

PKM1  PKM .835 

PR5  PR .832 

PR4  PR .837 

PR3  PR .789 

PR2  PR .785 

PR1  PR .687 

KT2  KT .784 

KT3  KT .988 

MM2  MM .885 

MM3  MM .836 

 Sumber: Data primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Loading factor merupakan salah satu cara lain untuk mengetahui 

apakah suatu dimensi-dimensi dapat membentuk variabel laten. Syarat 
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untuk memenuhi nilai loading factor adalah nilai masing-masing indikator 

harus lebih tinggi dari 0,50. Hasil uji output loading factor dengan 

menambahkan garis hubung  pada Tabel 4.22. menunjukkan bahwa untuk 

masing-masing indikator sudah mempunyai nilai loading factor lebih 

tinggi dari yang disyaratkan  yaitu > 0,5. Untuk dapat melihat reliabel atau 

tidak suatu indikator pada konstruknya, maka uji reliabilitas selanjutnya 

dilakukan dengan menghitung construc reliability. 

c. Pengujian Evaluasi Asumsi Model Struktural  

1) Uji Normalitas Data  

       Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan kriteria critical ratio value atau  nilai c.r sebesar 

±2,58 pada tingkat signifikan 0,01. Data dapat dikatakan 

berdistribusi normal jika mempunyai nilai critical ratio skewnees 

value ±2,58 Ghozali (2014). Berdasarkan nilai critical ratio 

skewness value menunjukkan semua indikator menunjukkan 

distribusi normal karena nilainya ±2,58.  

       Hasil uji normalitas multivariate pada penelitian ini 

memberikan nilai critical ratio sebesar 32,231. Oleh karena itu jika 

dilihat dari nilai critical ratio multivariate maka data dapat 

dikatakan belum berdistribusi normal. 
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Tabel 4.23. 

Output Assesement of Normality Menambah Garis Hubung 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KT3 2.000 5.000 -.434 -1.98  .684  1.56 

KT2 3.000 5.000  .020  .092     -.394 -.899 

MM3 2.000 5.000 -.496 -2.26 -.109 -.249 

MM2 2.000 5.000 -.501 -2.28 -.090 -.205 

PR1 3.000 5.000 -.029 -.132 .374 .854 

PR2 3.000 5.000 -.031 -.140  .031  .072 

PR3 3.000 5.000  .018  .082 -.155 -.353 

PR4 3.000 5.000  .042  .190 -.269 -.614 

PR5 2.000 5.000 -.188 -.857  .047 .107 

PKM1 2.000 5.000 -.232 -1.05 -.311 -.709 

PKM2 2.000 5.000 -.119 -.542 -.322 -.734 

PKM3 2.000 5.000 -.283 -1.29 .188 .430 

PKM4 2.000 5.000 -.221 -1.01 .154  .351 

PKM5 2.000 5.000 -.192 -.877 -.001 -.003 

PKM6 2.000 5.000 -.416 -1.90 .387  .884 

PKG4 3.000 5.000  .008  .036 -.092 -.209 

PKG3 3.000 5.000 -.022 -.099 -.338 -.770 

PKG2 3.000 5.000 -.024 -.108 -.217 -.495 

PKG1 2.000 5.000 -.229 -1.04 -.038 -.088 

Multivariate  
    

162.874 32.231 

   Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0  

2) Evaluasi Outlier 

       Outlier merupakan kondisi observasi dari suatu data yang 

mempunyai karakteristik unik dan adanya nilai ekstrim yaitu yang 

terlihat berbeda jauh dari observasi lainnya baik untuk sebuah 

variabel tunggal maupun variabel kombinasi Hair et.al (1998) 

dalam Ghozali (2014). Mendeteksi terhadap multivariate outliers 

dilakukan dengan cara melihat nilai mahalonibis distance. Kriteria 

yang digunakan yaitu berdasarkan nilai chi-square pada drajat 
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kebebasan 130 yaitu jumlah indikator pada tingkat signifikan 

p<0,005. 

       Nilai mahalonibis    (130,0,005) = 155,405, hal ini 

menunjukkan bahwa semua kasus yang mempunyai nilai 

mahalanobis distance >155,405 adalah multivariate outlier. Hasil 

uji pada Tabel 4.24. menunjukkan bahwa tidak adanya nilai 

mahalobis distance yang melebihi 155,405 untuk masing-masing 

indikator penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

outlier pada data secara multivariate. 

Tabel 4.24. 

Output Mahalonobis 

Observation 

Number 

Mahalonobis d-square p1 P2 

97 20.609 .359 .016 

95 20.571 .361 .011 

80 20.071 .390 .039 

73 19.429 .430 .148 

111 18.059 .518 .780 

59 17.852 .532 .817 

124 17.458 .559 .907 

   Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Pengujian univariate outliers dalam penelitian ini dilakukan 

kembali dengan menggunakan alat bantu program SPSS 22.0. 

Berdasarkan hasil komputasi, pada Tabel 4.25. menunjukkan 

bahwa nilai zscore data penelitian berkisar antara -2,84333 sampai 

dengan 1,99198, yang menunjukkan tidak ada nilai yang melebihi 

nilai ≤ -3 atau ≥ 3. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat 
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univariate outliers dalam data penelitian. Uji zscore pada penelitian 

dilakukan tiga kali tahap penyeleksian data. Pada uji ke-1 data yang 

dikeluarkan adalah nomor 9, 70, 72, 82, 83, 101 dan 102 pada uji 

ke-2 data yang dikeluarkan nomor 1, 4, 7, 18 dan 19 sedangkan uji 

ke-3 data yang dikeluarkan nomor 8 dan 48. Hasil uji zscore 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran ke-4. 

Tabel 4.25. 

Hasil Uji Outlier Univariate 

Keterangan N Minimum Maximum 

Zscore(PKG1) 125 -2.84333 1.56266 

Zscore(PKG2) 125 -1.79246 1.55168 

Zscore(PKG3) 125 -1.69286 1.56264 

Zscore(PKG4) 125 -1.58790 1.83429 

Zscore(PKM1) 125 -2.23049 1.60636 

Zscore(PKM2) 125 -2.53637 1.63529 

Zscore(PKM3) 125 -2.73905 1.74629 

Zscore(PKM4) 125 -2.86264 1.97290 

Zscore(PKM5) 125 -2.64921 1.82581 

Zscore(PKM6) 125 -2.70946 1.65126 

Zscore(PR1) 125 -1.76221 1.90906 

Zscore(PR2) 125 -1.56513 1.99198 

Zscore(PR3) 125 -1.53785 1.86447 

Zscore(PR4) 125 -1.48346 1.85767 

Zscore(PR5) 125 -2.82804 1.74315 

Zscore(KT1) 125 -2.28802 1.34760 

Zscore(KT2) 125 -2.25172 1.41956 

Zscore(KT3) 125 -2.37265 1.33462 

Zscore(MM1) 125 -2.61916 1.54264 

Zscore(MM2) 125 -1.55792 1.66092 

Zscore(MM3) 125 -2.91544 1.77679 

Valid N (listwise) 125   

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

3) Multikolinearitas atau Singularitas 

       Evaluasi asumsi multikolinearitas mempunyai tujuan untuk 

menguji apakah ditemukan adanya regresi korelasi antar variabel 
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bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan langkah 

berikut Ghozali, (2014) : 

a) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika 

antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi 

adanya multikolinearitas. Namun Multikolinearitas dapat 

disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel bebas. 

b) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance 

dan kebalikannya (2) variance inflaction factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  

       Dari hasil analisis terlihat bahwa hasil perhitungan nilai 

tolerance menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki nilai 

tolerance < 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai 
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variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, 

dimana tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih 

dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji 

multikolinearitas selengkapnya disajikan pada lampiran ke-4. 

d. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukan derajat sama 

dimana masing-masing itu menyediakan sebuah variabel bentukan 

yang umum Ghozali (2014).Variabel dapat diakatan reliable jika 

memenuhi syarat nilai reliabilitas > 0,7. Construct reliability pada 

penelitan ini dapat dihiitung menggunakan rumus: 

                       
(∑                     ) 

(∑                     )   ∑   
 

 

e. Uji Validitas dengan Uji Average Variance Extract (AVE) 

Uji Average Variance Extract yaitu uji confirmatory dengan cara 

melihat rata-rata dari variance extracted antar indikator dari suatu 

variabel laten. Masing-masing variabel dapat diakatakan valid ketika 

memenuhi syarat nilai AVE > 0,5. AVE pada penelitan ini dapat 

dihiitung menggunakan rumus. 

                  
∑                  

∑                   ∑   
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Tabel 4.26. 

Hasil Uji Validitas dan Reliabiltas. 

 

Variabel Reliabilitas (>0,7) Validitas (AVE >0.5) 

Persepsi Kegunaan  0,89 0,80 

Persepsi Kemudahan  0,93 0,80 

Persepsi Risiko 0,89 0,74 

Kesiapan Teknologi 

Informasi 

0,84 0,87 

Minat Menggunakan 

E-filing 

0,85 0,88 

 

       Jika dilihat dari tabel diatas maka bisa disimpulkan bahwa masing-

masing konstruk memiliki nilai reliabilitas relatif tinggi yaitu > 0,7. 

Sedangkan uji validitas pada semua konstruk memenuhi syarat cut-off  

AVE yaitu >0,5. Sehingga variabel konstruk pada penelitian dapat 

dikatakan relatif valid dan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

C. Hasil Penelitian  (Uji Hipotesis) 

       Kriteria goodness of fit model structural yang diestimasi sudah terpenuhi, 

maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hubungan 

structural model atau melakukan pengujian hipotesis. Hubungan langsung 

antar konstruk dalam hipotesis ditunjukkan oleh nilai regression weights, 

sedangkan untuk hubungan tidak langsung ditunjukkan oleh nilai standardized 

indirect effects. Untuk menganalisis lebih jelas mengenai pengaruh persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko terhadap kesiapan teknologi 

informasi dan minat menggunakan e-filing dapat dilihat pada Tabel 4.27. 
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Tabel 4.27. 

Output Regression Weights Model Struktural Akhir 

Hubungan Variabel Estimate S.E. C.R. P Label 

PKG  MM .208 .111 1.863 .062 Signifikan 

PKM  MM .290 .152 1.912 .056 Signifikan 

PR  MM .399 .183 2.178 .029 Signifikan 

    Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

    Nilai Sig < α=10% 

 

1. Pengujian Hipotesis 1: Persepsi Kegunaan berpengaruh positif 

terhadap minat menggunakan e-filing 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi kegunaan 

dengan minat menggunakan e-filing terdapat nilai koefisien jalur sebesar 

0,208, nilai CR sebesar 1,863, dan nilai probabilitas signifikansi (p) 

sebesar 0,062 <  0,1. Maka   diterima, artinya terdapat pengaruh positif 

signifikan antara persepsi kegunaan dengan minat menggunakan e-filing. 

Hipotesis 1, persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-filing diterima. 

2. Pengujian Hipotesis 2: Persepsi kemudahan berpengaruh positif 

terhadap minat menggunakan e-filing 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi 

kemudahan dengan minat menggunakan e-filing terdapat nilai koefisien 

jalur sebesar 0,290, nilai CR sebesar 1,912, dan nilai probabilitas 

signifikansi (p) sebesar 0,056 <  0,1. Maka   diterima, artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan antara persepsi kemudahan dengan minat 
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menggunakan e-filing. Hipotesis 2, persepsi kemudahan berpengaruh 

positif terhadap minat menggunakan e-filing diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3: Persepsi risiko berpengaruh positif terhadap 

minat menggunakan e-filing 

       Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa persepsi risiko 

dengan minat menggunakan e-filing terdapat nilai koefisien jalur sebesar 

0,399, nilai CR sebesar 2,178, dan nilai probabilitas signifikansi (p) 

sebesar 0,029 < 0,1. Maka    diterima, artinya terdapat pengaruh positif 

signifikan antara persepsi risiko dengan minat menggunakan e-filing. 

Hipotesis 3, persepsi risiko berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-filing diterima. 

4. Pengujian Hipotesis 4: Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap 

minat menggunakan e-filing melalui kesiapan teknologi informasi 

sebagai variabel intervening 

Tabel 4.28. 

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Melalui Kesiapan Teknologi Informasi 

Variabel 
Total 

pengaruh 

Pengaruh 

langsung 

Pengaruh tidak 

langsung 

PKG  MM 0,436 0,208 0,228 

 Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Berdasarkan hasil uji tentang pengaruh hubungan tidak langsung 

antara persepsi kegunaan dengan  minat menggunakan e-filing melalui 

kesiapan teknologi informasi, menunjukkan pengaruh hubungan tidak 

langsung sebesar 0,228 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar 0,208, 
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sehingga persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan e-filing 

memiliki pengaruh hubungan tidak langsung. Hipotesis 4, persepsi 

kegunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-filing 

melalui kesiapan teknologi informasi sebagai variabel intervening 

diterima. 

5. Pengujian Hipotesis 5: Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap 

minat menggunakan e-filing melalui kesiapan teknologi informasi 

sebagai variabel intervening 

Tabel 4.29. 

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Melalui Kesiapan Teknologi Informasi 

Variabel 
Total 

pengaruh 

Pengaruh 

langsung 

Pengaruh 

tidak langsung 

PKM  MM 0,41 0,152 0,258 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Berdasarkan hasil uji tentang pengaruh hubungan tidak langsung 

antara persepsi kemudahan dengan  minat menggunakan e-filing melalui 

kesiapan teknologi informasi, menunjukkan pengaruh hubungan tidak 

langsung sebesar 0,258 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar 0,152, 

sehingga persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan e-filing 

memiliki pengaruh hubungan tidak langsung. Hipotesis 5, persepsi 

kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-

filing melalui kesiapan teknologi informasi sebagai variabel 

intervening diterima. 
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6. Pengujian Hipotesis 6: Persepsi risiko berpengaruh terhadap minat 

menggunakan e-filing melalui kesiapan teknologi sebagai variabel 

intervening 

Tabel 4.30. 

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Melalui Kesiapan Teknologi Informasi 

Variabel 
Total 

pengaruh 

Pengaruh 

langsung 

Pengaruh tidak 

langsung 

PR MM 0,795 0,399 0,396 

Sumber: Data Primer yang diolah dengan AMOS 22.0 

       Berdasarkan hasil uji tentang pengaruh hubungan tidak langsung 

antara persepsi risiko dengan  minat menggunakan e-filing melalui 

kesiapan teknologi informasi, menunjukkan pengaruh hubungan tidak 

langsung sebesar 0,396 lebih kecil dari pengaruh langsung sebesar 0,399, 

sehingga persepsi risiko terhadap minat menggunakan e-filing tidak 

memiliki pengaruh hubungan tidak langsung.  

Hipotesis 6, Persepsi risiko berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-filing melalui kesiapan teknologi informasi sebagai 

variabel intervening ditolak. 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh persepsi kegunaan terhadap  minat menggunakan e-filing 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis pertama 

menunjukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap minat menggunakan e-filing, hasil ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa H1 diterima. Dapat dijelaskan bahwa persepsi 
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kegunaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat 

pengguna TI. Ketika seorang pengguna mempunyai persepsi kegunaan 

yang tinggi maka minat untuk menggunakan juga akan semakin 

meningkat. Persepsi kegunaan terkait dengan sejauh mana sebuah sistem 

dapat memberikan manfaat untuk pengguna dalam menyelesaikan 

pekerjaannya secara cepat dibandingkan dengan sistem manual dan dapat 

meningkatkan kinerja pengguna. 

       Responden dalam penelitian ini adalah WP orang pribadi yang 

menunjukkan bahwa dengan adanya e-filing dapat memberikan manfaat 

dalam melakukan pengisian SPT PPh formulir 1770S. Manfaat yang 

dapat dirasakan WP dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak, 

meningkatkan produktifitas pelaporan pajak. Dapat dikatakan 

menyederhanakan karena ketika WP akan melakukan penyampain SPT 

secara manual WP harus datang ke KPP Pratama dan hanya pada saat 

tertentu saja, namun ketika WP telah menggunakan e-filing dalam 

penyampaian SPT WP dapat melaporakan sewaktu-waktu yaitu selama 

24 jam penuh dan tidak terbatas dengan jam kerja fiskus. Selain  hal 

tersebut WP merasa yakin bahwa dengan menggunakan e-filing dapat 

meningkatkan performa serta efektifitas pelaporan pajak. Temuan ini 

konsisten dengan hasil penelitain Wibisono dan Toly (2014) yang 

menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat 

menggunakan e-filing, Lie dan Sadjiarto (2013), serta Laihad (2013). 
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2. Pengaruh persepsi kemudahan terhadap  minat menggunakan e-

filing 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis kedua 

menunjukan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap minat menggunakan e-filing, hasil ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan dapat meningkatkan WP dalam menggunakan e-filing. Pada 

persepsi kemudahan menjelaskan tentang sejauh mana TI dapat 

memudahkan penggunanya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal 

ini WP memiliki rasa percaya bahwa dengan e-filing dapat digunakan 

secara mudah dan tidak sulit untuk dimengerti, maka persepsi 

kemudahan akan mempunyai dampak yang positif terhadap minat 

menggunakan teknologi. 

       Penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh 

positif terhadap minat menggunakan e-filing. Responden menunjukkan 

bahwa e-filing mudah untuk dipelajari dan digunakan, dan ketika WP 

orang pribadi menggunakan e-filing tidak mengalami kesulitan dan 

adanya adaptasi yang baik antara pengguna dengan sistem e-filing. 

Temuan empirik ini juga mendukung hasil Fitriana (2015),  Oktofiyani, 

dkk (2016),  dan Azmi dan Bee (2010). 

3. Pengaruh persepsi risiko terhadap  minat menggunakan e-filing 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis ketiga 

menunjukan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif secara signifikan 
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terhadap minat menggunakan e-filing, hasil ini sekaligus menyimpulkan 

bahwa H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keraguan 

pada WP dalam menggunakan e-filing untuk menyampaikan SPT 

Tahnunan PPh WP orang pribadi. 

       Tidak adanya keraguan yang dirasakan oleh WP menunjukkan 

bahwa sistem e-filing aman untuk digunakan. Keamanan pada sistem e-

filing, menunjukkan adanya manajemen pengelolaan yang baik yaitu 

dapat mencegah, mengatasi dan melindungi sistem informasi dari 

tindakan yang dapat merugikan seperti penggunaan tanpa izin oleh pihak 

ketiga. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Lie dan Sadjiarto 

(2013), serta Laihad (2013). 

4. Pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan e-filing 

melalui kesiapan teknologi informasi sebagai variabel intervening 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis keempat, 

menunjukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh tidak langsung dan 

signifikan terhadap minat menggunakan e-filing melalui kesiapan 

teknologi informasi sebagai variabel intervening, hasil ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesiapan teknologi informasi dapat meningkatkan pengaruh persepsi 

kegunaan terhadap minat menggunakan e-filing. Suatu pengguna yang 

mempunyai minat tinggi dalam menggunakan suatu sistem menunjukkan 

bahwa  sistem tersebut dapat memberikan manfaat yang tinggi untuk 

penggunanya.  
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       Kesiapan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendukung untuk meningkatkan minat menggunakan suatu 

sistem.Responden pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan 

teknologi informasi telah menyediakan sarana dan fasilitas yang baik, 

sehingga akan meningkatkan persepsi kegunaan pada diri WP salah satu 

manfaat dengan adanya kesiapan teknologi informasi yaitu sisteme-filing 

akan meningkatkan performa dan efektifitas pelaporan SPT. Jadi 

responden penelitian ini menunjukkan bahwa WP merasa adanya 

kesiapan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi hubungan 

persepsi kegunaan dan minat menggunakan e-filing. Temuan ini 

konsisten dengan hasil penelitian Oktofiyani (2016), serta Wibisono  dan 

Toly (2014). 

5. Pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan e-

filing melalui kesiapan teknologi informasi sebagai variabel 

intervening 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis kelima, 

menunjukan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh tidak langsung dan 

signifikan terhadap minat menggunakan e-filing melalui kesiapan 

teknologi informasi sebagai variabel intervening, hasil ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

kesiapan teknologi informasi dapat meningkatkan pengaruh persepsi 

kemudahan terhadap minat menggunakan e-filing. Suatu pengguna yang 

mempunyai minat tinggi dalam menggunakan suatu sistem menunjukkan 
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bahwa  sistem tersebut dapat dengan mudah untuk digunakan dan mudah 

untuk dipahami.  

       Kesiapan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendukung untuk meningkatkan minat menggunakan suatu 

sistem.Adanya hubungan tidak langsung pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kesiapan teknologi akan berpengaruh pada persepsi 

kemudahan. Teknologi informasi yang dirasa siap yaitu tersedianya 

fasilitas software dan hardware yang mudah untuk dipahami maka akan 

meningkatkan persepsi kemudahan WP dalam menggunakan e-

filing.Kesiapan teknologi informasi digunakan oleh para pengguna 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut dapat 

memberikan sarana dan fasilitas yang baik. Temuan ini konsisten dengan 

hasil penelitian Lie dan Sadjiarto (2013), serta Wibisono  dan Toly 

(2014). 

6. Pengaruh persepsi risiko terhadap minat menggunakan e-filing 

melalui kesiapan teknologi informasi sebagai variabel intervening 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji pada hipotesis keenam, 

menunjukan bahwa persepsi risiko mempunyai pengaruhtidak langsung 

yang relative lebih rendah dibandingkan dengan hubungan langsung 

persepsi risiko terhadap minat menggunakan e-filing melalui kesiapan 

teknologi informasi sebagai variabel intervening, hasil ini sekaligus 

menyimpulkan bahwa H6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan 

teknologi tidak mempengaruhi persepsi risiko WP orang pribadi untuk 
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menggunakan e-filing dalam penyampaian SPT Tahunan PPh WP orang 

pribadi formulir 1770S. 

       Responden pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan 

teknologi tidak mempengaruhi persepsi risiko terhadap minat 

menggunakan, melainkan faktor yang dapat memepengaruhi perepsi 

risiko yaitu dari sistem e-filing. Ketika WP mempunyai persepsi risiko 

yang rendah dan WP merasa bahwa teknologi belum menyediakan sistem 

yang dibutuhkan oleh WP, maka akan membuat rendah minat WP dalam 

menggunakan e-filing.  

 


