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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat 

terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke 

tahun juga mengalami perkembangan pesat. Dengan berkembangnya teknologi 

tersebut yang juga didukung dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal 

itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan bidang kearsipan yang 

semakin baik. 

Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa 

kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Terutama bagi kantor-

kantor yang memerlukan pelayanan yang cepat dan memiliki volume arsip yang 

cukup banyak, penggunaan sarana tersebut akan sangat membantu mempercepat 

proses pengelolaan arsip. Pengaruh teknologi modern memungkinkan 

dimanfaatkannya sarana kearsipan berupa mesin-mesin yang serba otomatis. 

Salah satu akibat positif dari kemajuan bidang teknologi adalah dimungkinkannya 

pengiriman dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

Kecepatan tersebut mengakibatkan pula keputusan atas masalah yang 

sangat mendesak dapat segera diselesaikan. Sistem kearsipan juga merupakan 

salah satu yang mendukung jalannyasuatu organisasi bisnis. Masalah kearsipan 

menjadi begitu penting dan sangat berpengaruh siginifikan ketika berhadapan 
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dengan suatu sistem bisnis dengan datadan dokumen yang banyak sementara 

disisi lain terdapat sistem kearsipan yangkurang mendukung terutama dari sumber 

daya manusia dan alat atau perlengkapan yang mendukung kedalam kearsipan. 

Dalam dunia bisnis akan berhadapan dengan kepentingan legalitas arsipdan juga 

bagaimana menyimpan arsip dengan baik, sehingga tujuan pengarsipan tercapai. 

Perawatan sistem pengarsipan yang efisien adalah salah satu darimasalah yang 

sering muncul dalam perkantoran, dan proses pemecahannya menuntut pengertian 

yang tepat akan prinsip-prinsipnya.Kemajuan teknologi dapat berpengaruh 

terhadap bidang kearsipan yaitudengan adanya inovasi baru pada proses 

pengarsipan yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat 

praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang 

lebih canggih yaitu arsip elektronik yang telah digunakan oleh berbagai instansi-

instansi dan juga pelaku bisnis. Arsip elektronik juga dimanfaatkan oleh 

departemen-departemen keuangan, termasuk perpajakan. 

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Direktorat 

Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan 

mempermudah tata cara pelaporan SPT baik itu SPT Masa maupun SPT 

Tahunan.Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat 

Pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT 

kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-

05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara 

Penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa 
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Aplikasi (ASP). Namun pada tanggal 16 Desember 2008 Direktorat Jenderal 

Pajak merevisi kembali dalam Peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 dimana 

peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah 

diberlakukannya peraturan ini yaitu tanggal 1 Maret 2009. 

E-filing adalah sarana pelaporan pajak secara online dan realtime 

menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau 

Application Service Provider (Wiyono, 2008). Dengan demikian menggunakan e-

filing maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan 

perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk 

menyampaikan hardcopy SPT termasuk induk SPT dan SSP nya serta teknis 

pengisian e-SPT. E-filling juga membantu karena ada media pendukung dari 

penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 

hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem e-filing ini dirasa lebih efektif dan 

efisien. 

Tujuan utama e-filing adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media 

internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu 

yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan 

melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu (Titis, 2011). 

Dengan cara e-filing ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan 

cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan di enkripsi sehingga 

terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat 

mengetahui isi dari SPT tersebut.Menurut Dewi (2012), penggunaan e-filing ini 
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dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi 

kewajibannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah 

dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih 

tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan e-filing dapat 

mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.  

Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan 

memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT 

dan penghematan administrasi, pendataan,distribusi dan pengarsipan laporan SPT. 

Penggunaan e-filing ini juga dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh 

kemudahan dalam memenuhikewajibannya, sehinggga pemenuhan kewajiban 

perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan 

administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem e-filing ini 

pengoperasiannya menggunakan sistem online melalui internet. Di sisi Wajib 

Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan 

sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang 

diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem 

Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak harus berhati-

hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem 

e-filing tersebut.Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Wiyono (2013) dengan menggunakan model TAM yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing di 

Indonesia,dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) 
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yang dikembangkan oleh Amroso dan Gardner (2011). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan Wiyono (2013) adalah perbedaan sampel dan 

jenis SPT yang dilaporkan. Dimana penelitian Wiyono (2013) menggunakan 

sampel Wajib Pajak Pribadi yang melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan. 

Sedangkan dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak 

Badan yang melaporkan SPT Masa. 

Berdasarkan data yang diperoleh KPP Sukomanunggal dari tahun 2012 

sampai tahun 2013, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dimana untuk 

tahun 2012 terdaftar Wajib Pajak sedangkan untuk tahun 2013 meningkat menjadi 

Wajib Pajak. Namun dari sisi jumlah Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-

filing mengalami penurunan dimana untuk tahun 2012 sekitar  Wajib Pajak 

sedangkan untuk tahun 2013 hanya sekitar  Wajib Pajak yang terdaftar 

menggunakan e-filing. Dari data tersebut, sebagian besar yang menggunakan e-

filing adalah Wajib Pajak Badan. Dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit Wajib 

Pajak Badan yang terdaftar menggunakan e-filing dari total keseluruhan Wajib 

Pajak di KPP Sukomanunggal. Seperti yang telah dijelaskan bahwa e-filing 

memberikan fasilitas yang lebih memudahkan, praktis dan dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja bagi Wajib Pajak, seharusnya dapat menimbulkan respon 

yang bagus dan banyak Wajib Pajak yang menggunakannya, tetapi mengapa 

justru hanya beberapa saja yang menggunakan fasilitas yang diberikan DJP 

tersebut. Dari penjelasan tersebut, penelitian mengenai faktor faktor yang 

mempengaruhi intensitas perilaku Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing ini 

menarik untuk diteliti. Penelitian ini melengkapi penelitian Wiyono (2013), yaitu 
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dengan menambah variabel keamanan dan kerahasiaan (security and privacy) 

(seperti yang digunakan pada penelitian Poon, et al. 2012), intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-filing (behavioral intensity for the e-filing usage), serta 

kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak (readiness technology taxpayers 

information) yang diadopsi dari Lai (2010). Namun penelitian ini juga 

menghilangkan variabel jenis kelamin (gender), minat perilaku (behavioral 

intention), pengalaman (experience), dan kesukarelaan (voluntariness), dan sikap 

terhadap penggunaan e-filing(seperti yang digunakan Wiyono). Alasan 

menghilangkan variabel tersebut dikarenakan sampel pada penelitian ini berupa 

Wajib Pajak Badan sehingga dirasa kurang relevan jika dimasukkan sebagai 

variabel pada penelitian ini, maka dalam penelitian ini variabel-variabel yang 

digunakan adalah persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan 

(perceived ease of use), kerumitan (complexity), keamanan dan kerahasiaan 

(security and privacy), kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak (readiness 

technology taxpayers information), serta intensitas perilaku dalam penggunaan e-

filing (behavioral intensity for thee-filling usage). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah“Pengaruh 

Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kerumitan, Kemananan dan 

Kerahasiaan dan Kesiapan Teknologi terhadap Intensitas Perilaku 

Penggunaaan E-Filing pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Sukomanunggal – Surabaya“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait 

dengan pelaporan SPT, tertulis dalam peraturan direktur jenderal pajak nomor 

47/PJ/2008 yaitu tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan 

Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara 

Elektronik (e-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)” yang 

ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2008, e-filing yang dimaksud adalah suatu 

cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan 

realtime melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Jadi dalam hal ini e-filling 

merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

untuk mempermudah penyampaian surat pemberitahuan dengan memanfaatkan 

bantuan teknologi informasi. 

Faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas e-filing oleh Wajib Pajak 

sebagai sarana penyampaian surat pemberitahuan secara online dan realtime. 

Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap intensitas perilaku 

dalampenggunaan e-filing? 

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-filing? 

3. Apakah kerumitan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan 

e-filing? 

4. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-filing? 



8 
 

 

5. Apakah tingkat kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji hubungan persepsi kegunaan terhadap intensitas perilakudalam 

penggunaan e-filing 

2. Untuk menguji hubungan persepsi kemudahan terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-filing 

3. Untuk menguji hubungan kerumitan terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-filing 

4. Untuk menguji hubungan keamanan dan kerahasiaan terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-filing 

5. Untuk menguji hubungan kesiapan teknologi informasi wajib pajak terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filing 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaatpenelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama bagi Wajib 

Pajak yang menyampaikan SPT melalui media elektronik. 

 



9 
 

 

2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menentukan kebijakan dan kelangsungan penggunaan e-filing. Serta 

diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan 

aplikasi e-filing selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih 

lanjutdari Theory of Reasoned Action (TRA). Ajzen (2010) menambahkan 

konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol keperilakuan 

(perceivedbehavioral control). Dimana menurut Chau dan Hu (2011) konstruk ini 

ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam 

rangka melakukan perilaku tertentu. 

Model Theory of Planned Behavior (TPB) terdiri dari tiga faktor utama yaitu 

keyakinan perilaku (behavioral beliefs), keyakinan normatif (normativebeliefs), 

dan keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan (control beliefs). 

Kemudian ketiga faktor tersebut menimbulkan adanya minat (Intention) yang 

selanjutnya akan menentukan apakah individu akan menggunakan sistem tersebut 

atau tidak (Behavior). 

Theory of Planned Behavior (TPB) dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis 

ketiga. Dengan penjelasan bahwa individu akan memutuskan untukmenggunakan 

e-filing jika didasari keterampilan dan kemampuan yang dimiliki individu serta 

mampu mengatasi kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku. Sebaliknya 

jika individu tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan, serta tidak mampu 

mengatasi kesulitan atau kerumitan yang menghambat pelaksanaan perilaku maka 
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individu tersebut tidak akan menggunakan e-filing, sehingga tidak ada pula 

penggunaan berkelanjutan atau secara intensitas. 

Theory of Planned Behavior (TPB) juga digunakan sebagai dasar hipotesis kelima 

bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor behavioral 

beliefs yaitu hal-hal yang diyakini individu mengenai siap atau tidak siap untuk 

melakukan perilaku tersebut. Yang artinya dalam hipotesis kelima bahwa setiap 

individu yang siap menerima teknologi informasi Wajib Pajak maka individu 

tersebut akan memutuskan untuk menggunakan dan secara berkelanjutan. 

 

2.1.2 Task Technology Fit (TTF) 

 

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan 

Thompson(2010). Task Technology Fit (TTF) menjelaskan bagaimana teknologi 

berdampak dalam membantu individu mengerjakan tugas. Secara langsung teori 

ini berpegang bahwa teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu 

dan dapat digunakan jika kemampuan teknologi tersebut cocok dengan tugas-

tugas yang harus dihasilkan oleh pengguna. 

Task Technology Fit (TTF) merupakan korespondensi antara tugas, kemampuan 

individu, dan fungsi teknologi. Artinya kemampuan individu dalam 

menyelesaikan tugas tersebut didukung adanya fungsi dari teknologi. Menurut 

Goodhue dan Thomson (2010) keberhasilan sistem informasi suatu 

perusahaanbergantung pada pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan bagi 

pemakai, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. 
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Goodhue dan Thomson (2010) menyatakan bahwa pemakai akan memberikan 

nilai evaluasi yang positif tidak hanya karena karakteristik sistem yang melekat, 

tetapi lebih pada sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan tugas pemakai. 

Maka dalam penelitian ini Task Technology Fit (TTF) dijadikan sebagai dasar 

hipotesis pertama yaitu menyinggung bahwa Wajib Pajak akan menggunakan 

sistem e-filing karena sistem e-filing tersebut dirasakan memberikan manfaat yang 

positif bagi para Wajib Pajak tersebut sehingga persepsi kegunaan berpengaruh 

terhadap penggunaan atau penggunaan secara berkelanjutan (intensitas). 

Task Technology Fit (TTF) juga digunakan sebagai dasar hipotesis keempat 

bahwa tingkat keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang 

diberikan e-filing sehinggga berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak untuk 

menggunakan sistem e-filing tersebut bahkan secara berkelanjutan (intensitas). 

 

2.1.3 User E-filing 

 

Pengguna e-filing adalah Wajib Pajak, sebagaimana dijelaskan dalam 

Undang-Undang No. 28/2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-

Undang No. 6/1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga (Muldjono, 2013) yaitu : 

1. Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di 
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atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan 

diri dan mempunyai Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), kecuali ditentukan 

dalam Undang-Undang. 

2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, 

dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, 

upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya 

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakansebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 



14 
 

 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bisa dikatakan NPWP 

merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap 

wajib pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan 

mencantumkan NPWP pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dibedakan menjadi dua, yang 

pertama SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan yang 

digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada 

beberapa jenis pelaporan SPT Masa yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 

23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN dan PPnBM. 

Sementara SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk 

pelaporan tahunan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pelaporan SPT Masa 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan. 

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan batas waktu penyampaian 

dan pelaporan SPT Masa : 
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Tabel 2.1Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Wajib Pajak 

No. Jenis Pajak Batas Waktu 

Pembayaran 

Batas Waktu 

Pelaporan 

1 PPh pasal 4 ayat (2) Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

2 PPh pasal 15 Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

3 PPh pasal 21/26 Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

4 PPh pasal 23/26 Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

5 PPh Pasal 25 (angsuranPajak) 

Wajib Pajak orang 

pribadi dan badan 

Tanggal 15 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

6 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) 

Wajib Pajak 16 kriteria 

tertentu yang 

Diperbolehkan melaporkan 

beberapa Masa Pajak dalam 

satu SPT Masa 

Akhir masa pajak 

terakhir 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM 

oleh Bea 

Cukai 

1 hari setelah 

dipungut 

Tanggal 20 

setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak 

terakhir 

8 PPh Pasal 22 Bendahara 

Pemerintah 

Pada hari yang 

sama saat 

penyerahan barang 

Hari kerja terakhir 

minggu 

berikutnya 

(melapor secara 

mingguan) 

9 PPh Pasal 22 

Pertamina 

Sebelum delivery 

order 

dibayar 

Tanggal 14 bulan 

berikut 

10 PPh Pasal 22 

Pemungut tertentu 

Tanggal 10 bulan 

berikutnya 

Tanggal 20 bulan 

berikut 

11 PPN dan PPnBM Akhir bulan 

berikutnya 

setelah berakhirnya 

Masa 

Pajak dan sebelum 

SPT Masa 

PPN disampaikan 

Akhir bulan 

berikutnya 

setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak 

12 PPN dan PPnBM 

Bendaharawan 

Tanggal 7 bulan 

berikut 

Tanggal 14 bulan 

berikut 

13 PPN & PPnBM Tanggal 15 bulan Tanggal 20 bulan 
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Pemungut Non 

Bendahara 

 

berikut berikut 

14 PPh Pasal 4 ayat (2), 

Pasal 15,21,23, PPN 

dan PPnBM 

Wajib Pajak Kriteria 

Tertentu 

Sesuai batas waktu 

per SPT 

Masa 

Tanggal 20 

setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak 

terakhir 

Sumber : www.pajak.go.id, diakses tanggal 24 April 2014 

 

2.1.4 E-filing 

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

baikSPT Masa, maupun SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT 

Tahunan oleh Orang Pribadi maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak yang 

dilakukan secara online dan realtime melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau 

Application Service Provider (ASP). Online berarti bahwa wajib pajak dapat 

melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata 

realtime berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat 

diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi 

dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Pada awalnya 

terjadi kesimpangsiuran mengenai angka-angka penerimaan pajak yang 

disampaikan antara satu pejabat dengan pejabat lain termasuk Departemen 

Keuangan. Hal ini rupanya disebabkan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) 

yang merupakan sistem informasi di Departemen Keuangan yang 

mengintegrasikan penerimaan DJP, Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta 

pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid (Wiyono,2013). Oleh 

karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensosialisasikan fasilitas baru untuk 

http://www.pajak.go.id/
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pelaporan pajak yaitu e-filing, dalam rangka untuk meminimalisasi 

ketidakakuratan sistem yang terjadi oleh MPN. 

Secara garis besar e-filing juga sangat menguntungkan Wajib Pajak antara 

lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya 

cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses yang lebih 

cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa 

lebih akurat, efektif dan efisien. Serta dengan adanya data silang pajak akan 

menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisasi 

segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan dalam penerimaan pajak. 

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang “Tata 

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing) Melalui 

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)” sebelumnya ada beberapa hal yang 

perlu diketahui mengenai alat kelengkapan e-filing yaitu meliputi : 

1. Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan yang telah ditunjuk 

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang 

dapatmenyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT 

Tahunan secara elektronik ke DJP. Perlu diketahui bahwa tidak semua Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) diperkenankan untuk bertindak sebagai mediator, 

melainkan hanya ASP yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Pajak saja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi adalah sebagai berikut: 
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a. Berbentuk badan 

b. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi 

c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

Menurut Novarina (2010) terdapat 17 Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 

(ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP, namun baru 8 ASP yang sudah aktif melalui 

websitenya masing-masing, yaitu : 

a. http://www.tax-tel.com 

b. http://pajakmandiri.com 

c. http://mitrapajak.com 

d. http://www.spt.co.id 

e. http://www.pajakku.com 

f. http://laporpajak.com 

g. http://setorpajak.com 

h. http://www.ic-rekayasa.co.id/espt/default.html 

2. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitasyang 

diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada 

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 

3. Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat 

Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum 

para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk 

http://www.ic-rekayasa.co.id/espt/default.html
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encryption (pengacakan) yaitu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal 

ini sistem penerimaan SPT ASP danDJP) dan dengan nama serta NPWP tertentu 

pula. Sehingga terjamin kerahasiaannya. 

4. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh 

Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan tata cara dalam penggunaan e-filing : 

a) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (Electronic 

FilingIdentification Number) : 

1) Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan 

Electronic Filing Identification Number (e-FIN), dengan mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dengan melampirkan Fotocopy Kartu Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun jika 

Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan Surat 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

2) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas disetujui apabila alamat yang 

tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dalam 

masterfile (database) Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. 

3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan 

keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh 

Electronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja 

setelah permohonan diterima secara lengkap. 
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4) Jika e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan 

ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar 

yang asli. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat 

Pengusaha Kena Pajak yang asli. 

b) Pendaftaran 

1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melaluiASP yang 

telah ditunjuk resmi oleh DJP. 

2) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, ASP akan memberikan : 

a. User ID dan Password 

b. Aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunaan dan informasi lainnya 

c. Sertifikat (digital certificate) yang diperoleh dari DJP berdasarkan e-FIN yang 

didaftarkan oleh Wajib Pajak padaASP. Digital Certificate ini akan berfungsi 

sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing 

c) Penyampaian e-SPT secara e-filing 

1) Dengan menyampaikan aplikasi e-SPT yang telah di dapat maka Surat 

Pemberitahuan (SPT) dapat diisi secara offline oleh Wajib Pajak 

2) Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara 

online ke Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP. 

3) Kemudian Wajib Pajak berhak menerima tanda bukti elektronik yang diberikan 

oleh DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak meliputi nama,Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi,Nomor Tanda Terima Elektronik 

(NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama Perusahaan 

Penyedia Aplikasi(ASP) yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dan 
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Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. 

 

2.1.5 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis 

(2011) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana 

pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam 

pekerjaan individual pengguna. Dalam teori ini penerimaan pengguna atau 

pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi 

informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu 

dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi 

informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor 

penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang 

dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya 

dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika 

teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan 

aktivitas perpajakan (Gowinda, 2010). Pengguna yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah Wajib Pajak Badan dan teknologi informasi yang dimaksud adalah e-

filing. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku penerimaan 

Wajib Pajak Badan terhadap penggunaan e-filing. 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang 

beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap 

sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Selanjutnya 

reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya 
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dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan 

kemudahan penggunaan teknologi informasi sebagai suatu tindakan yang 

beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan individu dalam 

melihat manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi informasi menjadikan 

tindakan atau perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan 

sebuah teknologi. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, TAM mendeskripsikan terdapat dua 

faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama 

adalah persepsi kegunaan (usefulness). Sedangkan faktor kedua adalah persepsi 

kemudahan dalam penggunaan teknologi (ease of use). Technology Acceptance 

Model (TAM) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan 

hipotesis kedua bahwa persepsi terhadap kegunaan (Perceived Usefulness) dan 

Persepsi kemudahan penggunaan teknologi 

informasi (Perceived Ease Of Use) mempengaruhi sikap (Attitude) individu 

terhadap penggunaan Teknologi Informasi, yang selanjutnya akan menentukan 

apakah individu berniat untuk menggunakan teknologi informasi (Intention). Niat 

untuk menggunakan teknologi informasi akan menentukan apakah individu akan 

menggunakan teknologi informasi (Behavior). Intensitas termasuk ke 

dalambehavior, yaitu pada saat individu menggunakan teknologi informasi 

tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap memerlukan maka 

itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi. 
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2.1.6 Variabel – Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: Persepsi Kegunaan (Perceived 

Usefulness), Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use), Kerumitan 

(Complexity), Keamanan dan Kerahasiaan (Security and Privacy), Kesiapan 

Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness Technology Taxpayers Information), 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity for the 

EfilingUsage) . 

2.1.6.1 Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu 

teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang 

menggunakannya. Menurut Davis (2011) menemukan bahwa hubungan Persepsi 

Kegunaan terhadap Penggunaan Senyatanya lebih kuat dibandingkan dengan 

konstruk manapun. Menurut Wang, et al. (2012) juga menemukan bahwa Persepsi 

Kegunaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Perilaku. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan Gurinting dan Ndubisi (2011). Terakhir Sun (2012) 

dalam Amoroso dan Gardner (2011) telah mengkonfirmasikan juga bahwa 

kegunaan sebagai faktor yang paling penting yang mempengaruhi penerimaan 

pengguna dengan sedikit perkecualian . Namun Chang, et al. (2010) 

menemukanbahwa manfaat yang dirasakan tidak berdampak langsung pada 

perilaku niat tetapi memiliki signifikan pada sikap, yang akibatnya berdampak 

pada perilaku berniat menggunakan sistem. 

Chin dan Todd (2010) memberikan dimensi tentang kegunaan sistem teknologi 

yaitu : 
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1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah 

2. Bermanfaat 

3. Menambah produktifitas 

4. Mempertinggi efektifitas 

5. Meningkatkan kinerja pekerjaan 

Berdasarkan definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kegunaan teknologi 

dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi tersebutsangat 

memberikan kotribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberikan manfaat 

terhadap peningkatan performa kinerja. 

2.1.6.2 Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) 

Persepsi tentang kemudahan dalam penggunaan sebuah teknologi didefinisikan 

sebagai suatu ukuran dimana individu percaya bahwa sistem teknologi dapat 

dengan mudah dipahami dan digunakan (Davis, 2011). Suatu sistem dapat 

dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan 

pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. 

Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk 

mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada 

kemudahandalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu 

sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding 

mengerjakan secara manual (Gowinda, 2010). 

Dapat disimpulkan persepsi kemudahan yaitu mempersepsikan bahwa sistem ini 

mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi para wajib pajak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik 
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waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari teknologi informasi. 

2.1.6.3 Kerumitan (Complexity) 

Kerumitan didefinisikan sebagai tingkat harapan pengguna bahwa teknologi bebas 

dari usaha (Amoroso dan Gardner, 2011). Rogers dan Shoemakers (2010) 

mendefinisikan kerumitan sebagai tindakan persepsi terhadap teknologi komputer 

yang dipersepsikan sebagai hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan. 

Thomson, et al. (2010) dalam Wiyono (2013) menemukan bahwa semakin 

kompleks (rumit) suatu inovasi, semakin rendah tingkat penyerapannya. 

Kerumitan juga akan muncul, jika Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah 

teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (e-filing) dengan alasan belum terbiasa 

sehingga Wajib Pajak menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat 

menyita waktu dalam mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami sehingga 

Wajib Pajak enggan untuk menggunakan e-filing. 

2.1.6.4 Keamanan dan Kerahasiaan (Security and Privacy) 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat 

diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman 

disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga 

kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem sehingga pihak lain tidak 

dapat mengakses data pengguna secara bebas (Dewi, 2011). Jika data pengguna 

dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk 

menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem e-filing ini aspek 

keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya username dan password bagi Wajib 

Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan 
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Suratpemberitahuan (SPT) secara online. Digital certificate juga dapat digunakan 

sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk 

encryption(pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu. 

Menurut Firmawan (2010) dalam Titis (2011), keamanan berarti bahwa 

penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi 

sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa 

segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin 

kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya. Menurut 

Gerrad dan Cunningham (2010), pihak pengguna meragukan aspek trustability 

pada kebijakan keamanan dan kerahasiaan bank. Kepercayaan memiliki pengaruh 

yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi finansial 

secara online dan pemberian informasi yang bersifat rahasia. 

 

2.1.6.5 Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness Technology 

Taxpayers Information) 

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah 

dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini e-filing. 

Jika Wajib Pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut 

tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan e-filing. Kesiapan 

teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya 

semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju 

pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin 

lama semakin berkembang ini. 
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Menurut Llias, et al. (2011) mengungkapkan bahwa hubungan antaratingkat 

kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem e-filing berpengaruh positif. 

Didukung juga oleh penelitian Lai (2010) bahwa terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi teknologi kesiapan (technology readiness) yaitu keyakinan 

(optism), inovasi (innovativeness), ketidaknyamanan (discomfort), dan 

ketidakamanan (insecurity). 

 

2.1.6.6 Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity 

For The E-filing Usage) 

Intensitas perilaku merupakan kelanjutan dari minat (intention) dimana minat 

adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Jadi, intensitas adalah perilaku 

individu dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Menurut 

TheoryPlanned of Behavior (TPB) intensitas perilaku termasuk tahapan behavior. 

Tindakan atau perilaku yang dimaksud disini yaitu intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-filing. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Lai (2010) 

bahwa Kejelasan Pekerjaan (clarity of job sequence), Kecepatan (display 

speed),Kenyamanan (convenience to life), Kecukupan Informasi (adequacy 

ofdescription) yang berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kepuasan 

(perceivedsatisfaction). Persepsi Kepuasan oleh pengguna inilah yang 

berkembang menjadi Intensitas Perilaku Penggunaan. 

Manfaat penggunaan e-filing adalah agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan 

dalam memenuhi kewajibannya, sehinggga pemenuhan kewajiban perpajakan 

dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakanadministrasi 



28 
 

 

perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Gowinda, 2010), 

sehingga dengan begitu banyak Wajib Pajak yang sudah menggunakannya 

berkeinginan untuk menggunakannya kembali pada saat pelaporan pajaknya di 

masa depan atau secara intensitas. 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Davis (2011) mengembangkan model Technology Acceptance Model (TAM) 

untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan TI olehpenggguna. 

Menurut Davis (2011), pengguna TI dipengaruhi oleh minat(intention) 

pemanfaatan TI, yang mana minat (intention) tersebut dipengaruhi olehpersepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use). 

Venkatesh et al., (2012) yang mereview dan menggabungkan beberapa model 

penerimaan SI. Hasil formulasi dari beberapa model penelitian sebelumnya 

dikenal dengan nama teori gabungan penerimaan dan penggunaan teknologi 

(Unified theory of acceptance and use of technology)atau yang disingkat dengan 

istilah UTAUT. Penelitian ini hanya menghipotesiskan dan menteorikan empat 

variabel yang berperan utama terhadap minat dan penggunaan sistem informasi 

yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan faktor sosial mempunyai pengaruh 

terhadap minat pemanfaatan SI sedangkan minat pemanfaatan SI dan kondisi yang 

memfasilitasi pemakai berpengaruh terhadap penggunaan SI. Penelitian ini 

dilakukan pada industri komunikasi, hiburan, perbankan, dan administrasi publik 

yang menggunakan SI secara wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). 

Penelitian yang dilakukan oleh Amroso dan Gardner (2011) merupakanpenelitian 
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yang menggunakan model TAM, yang mana bertujuan untuk mengembangkan 

model agar teknologi internet dapat diterima oleh pengguna. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman 

(experience), kerumitan (complexity), kesukarelaan (Voluntariness), jenis kelamin 

(gender), persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan 

(perceived ease of use), sikap penggunaan (attitude toward using), minat perilaku 

(behavioral intention), dan persepsi penggunaan (perceived usage). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan kesukarelaan dalam 

menggunakan internet berpengaruh terhadap minat prilaku terhadap penggunaan 

internet, Persepsi Kerumitan menggunakan internet dan jenis kelamin 

dapatmenjadi hubungan yang signifikan terhadap persepsi kegunaan (seperti pada 

persepsi kemudahan) dan secara langsung mempengaruhi persepsi penggunaan. 

Pikkarainen, et al. (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

Sistem online banking oleh pelanggan pada perusahaan perbankan di Finlandia. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan (perceived 

usefulness), persepsi kemudahan (perceived ease of use), persepsi kenyamanan 

(perceived enjoyment), keamanan dan kerahasiaan (security danprivacy), dan 

jumlah informasi (amount of information) memiliki berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan sistem online banking (online banking use). Sedangkan 

kualitas koneksi internet (quality internet connection) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan sistem online banking (onlinebanking use). 

Guriting dan Ndubisi (2011) membahas tentang persepsi pelanggan (customer 

perception) dan minat perilaku (behavioral intention) onlilne bankingdi Malaysia. 
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Variabel dependen yang digunakan yaitu minat perilaku (behavioralintention). 

Sedangkan variable independennya adalah persepsi kegunaan (perceived 

usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), computer 

self-efficacy, dan pengalaman sebelumnya (prior experience). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa computer self-efficacy berpengaruh signifikan positif 

terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, sedangkan pengalaman 

sebelumnya tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dan persepsi 

kemudahan penggunaan. Hasil penelitian lainnya adalah persepsikegunaan dan 

persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku. 

Penelitian yang dilakukan Wiyono (2013) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing di Indonesia 

dengan menggunakan model TAM menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan senyatanya, 

sedangkan terhadap minat perilaku tidak berpengaruh signifikan. Hasil lainnya 

menunjukkan bahwa sikap dan penggunaan e-filing berpengaruh signifikan 

terhadap minat perilaku penggunaan e-filing, kerumitan berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan senyatanya, pengalaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi kegunaan dan minat perilaku, jenis kelamin berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi kegunaan, sedangkan pada persepsi kegunaan 

maupun penggunaan senyatanya tidak berpengaruh signifikan, persepsi 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan. Begum 

dan Jahangir (2013) mengevaluasi mengenai peran persepsi kegunaan (perceived 

usefulness), persepsi kemudahan (perceived ease of use),keamanan dan 
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kerahasiaan (security and privacy), sikap pelanggan (customerattitude) untuk 

menimbulkan customer adaption dalam konteks perbankan elektronik di 

Bangladesh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, sikap pelanggan, dan customer 

adaptation berpengaruh positif terhadap sistem perbankan elektronik. Disamping 

itu hasil lainnya menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, persepsikemudahan, 

keamanan dan kerahasiaan, dan sikap pelanggan berkorelasi positif 

terhadap customer adaptation. 

Poon (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

penggunaan jasa e-banking di Malaysia. Faktor-faktor tersebut adalah 

kenyamanan (convenience), aksesibilitas (accessibility), ketersediaan fitur 

(featureavailability), manajemen dan citra bank (bank management and image), 

Keamanan (security), kerahasiaan (privacy), desain (design), isi (content), 

kecepatan (speed), serta biaya bank (fee and charges) berpengaruh signifikan 

positif terhadap tingkat penggunaan e-banking. Sedangkan desain (design) tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan e-banking. Lai (2010) 

mereview kesiapan teknologi, internet self-efficacy, dan pengalaman dalam 

pengoperasian komputer terhadap mahasiswa akuntansi professional di Malaysia. 

Hasilnya menunjukkan bahwa keyakinan (optimism),inovasi (innovativeness), 

ketidaknyamanan (discomfort), ketidakamanan (insecurity) signifikan terhadap 

kesiapan teknologi (technology readiness). Lee, et al. (2012) mengevaluasi 

pengajuan pajak melalui situs web yang melakukan studi empiris di Turki dan 

Korea Selatan. Dimana penelitian di NegaraKorea Selatan terdapat empat faktor 
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yaitu kejelasan pekerjaan (clarity of jobsequence), kecepatan (display speed), 

kenyamanan (convenience to life), kecukupan informasi (adequacy of description) 

yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepuasan (perceived satisfaction). 

Sementara penelitian yang di Negara Turki menunjukkan hasil dengan faktor yang 

sedikit berbeda dengan Korea Selatan yaitu kejelasan pekerjaan (clarity of job 

sequence), kecepatan(display speed) dan produktivitas kerja (job productivity) 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi kepuasan (perceived satisfaction). 

Dewi (2011) dalam penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness, 

perceived ease of use, complexity, voluntaries berpengaruh positif terhadap 

minatpengguna e-filing. Sedangkan experience, attitude, security and privacy, 

design and content, speed berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-

filing.Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

perilakuwajib pajak untuk menggunakan e-filing ini mengacu pada penelitian 

yangpernah dilakukan Wiyono (2013) terhadap penerimaan wajib pajak terhadap 

e-filing di Indonesia dengan menggunakan model kesuksesan 

TechnologyAcceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Amroso dan 

Gardner. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gowinda (2010) mengenai analisis perilaku 

penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaan e-filing. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel 

eksogen berupa System Quality (SQ) dan Information Quality (IQ). Sedangkan 

variabel endogen berupa User Satisfaction (US), Use (U), Individual Impact (II), 

dan Organizational Impact (OI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 



33 
 

 

Information Quality dan System Quality, keduanya berpengaruh positif 

terhadapUser Satisfaction dan berpengaruh positif juga terhadap Use. User 

Satisfactiondan Use saling mempunyai pengaruh positif. Sementara Use 

berpengaruh positif terhadap Individual Impact dan Individual Impact itu sendiri 

berpengaruh positif terhadap Organizational Impact. 

Titis (2011) juga melakukan studi empiris mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing. Hasilnya 

menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan kesukarelaan 

berpengaruh positif terhadap minat perilaku penggunaan e-filing. Sedangkan 

kompleksitas, pengalaman, keamanan dan kerahasiaan, kecepatan tidak 

berpengaruh positif terhadap minat perilaku penggunaan e-filing. Hasil dari 

penelitian tersebut diringkas dalam tabel hasil penelitian, sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Wiyono 

(2013) 

1. Independen: 

a. Persepsi kegunaan 

b. Persepsi kemudahan 

penggunaan 

c. Sikap menggunakan 

e-filing 

d. Kompleksitas 

e. Kesukarelaan 

f. Pengalaman 

g. Jenis kelamin 

2. Moderating: 

a. Minat penggunaan e-

filing 

Hubungan antar konstruk 

TAM berpengaruh 

signifikan terhadap 

penggunaan senyatanya 

kecuali minat perilaku 

sedangkan dari konstruk 

eksternal TAM hanya 

signifikan pada hubungan 

kerumitan pada 

penggunaan senyatanya 

serta jenis kelamin 

terhadap 

persepsi kemudahan 
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3. Dependen: 

a. Penggunaan 

Senyatanya 

2 Dewi (2011) 1. Independen: 

a. Persepsi kegunaan 

b. Persepsi kemudahan 

penggunaan 

c. Sikap 

d. Kompleksitas 

e. Kesukarelaan 

f. Pengalaman 

g. Keamanan dan 

kerahasiaan 

h. Kecepatan 

i. Desain dan konten 

2. Dependen: 

a. Minat Penggunaan 

Persepsi 

kegunaan,Persepsi 

kemudahan penggunaan, 

kesukarelaan,kompleksitas 

berpengaruh terhadap 

minat 

penggunaan. Sedangkan 

sikap, pengalaman, 

keamanan dan 

kerahasiaan, 

kecepatan, desain dan 

konten tidak berpengaruh 

terhadap minat 

penggunaan 

3 Titis (2011) 1. Independen: 

a. Ekspektasi kinerja 

b. Ekspektasi usaha, 

c. Kesukarelaan 

d. Kompleksitas 

e. Pengalaman 

f. Keamanan dan 

Kerahasiaan 

g. Kecepatan 

2. Dependen: 

a. Minat Perilaku 

Penggunaan E-filling 

Ekspektasi kinerja, 

Ekspektasi usaha, dan 

Kesukarelaan berpengaruh 

positif terhadap Minat 

Perilaku Penggunaan 

Efilling. 

Sedangkan 

Kompleksitas, 

Pengalaman, 

Keamanan dan 

Kerahasiaan, Kecepatan 

tidak berpengaruh positif 

terhadap Minat Perilaku 

Penggunaan E-filling 

Sumber: Review dari beberapa artikel 

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Rerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat perilaku penggunaan fasilitas e-filing oleh Wajib Pajak 

sebagai sarana penyampaian SPT secara online dan realtime. 

 



35 
 

 

  

 

 

   

  

   

 

 

  

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

1. H1: Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) berpengaruh positifterhadap 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral IntensityFor The 

E-filing Usage). 

2. H2 : Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) berpengaruh 

positifterhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral 

IntensityFor The E-filing Usage). 

3. H3 : Kerumitan (Complexity) berpengaruh negatif terhadap IntensitasPerilaku 

Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity For The E-filingUsage). 

Persepsi Kegunaan 

(Perceived Usefulness) 

Persepsi Kemudahan 

(Perceived Ease of Use) 

Kerumitan 

(Complexity) 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 

(Security and Privacy) 

Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak 

(Readiness Technology 

Taxpayers Information) 

Intensitas Perilaku Dalam 

Penggunaan E-filling 

(Behavioral Intensity For 

The E-filling Usage) 
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4. H4 : Keamanan dan Kerahasiaan (Security And Privacy) berpengaruhpositif 

terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity 

For The E-filing Usage). 

5. H5 : Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness 

TechnologyTaxpayers Information) berpengaruh positif terhadap Intensitas 

Perilaku DalamPenggunaan E-filing (Behavioral Intensity For The E-filing 

Usage). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri dari dua kategori 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diwakili 

olehIntensitas perilaku dalam penggunaan e-filimg sedangkan variabel 

independendiwakili oleh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kerumitan, 

keamanan dankerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak. 

3.1.1 Variabel Dependen: Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-

filing(Behavioral Intensity For The E-filing Usage) 

Variabel intensitas perilaku dalam penggunaan e-filing 

(behavioralintensity for the e-filing usage) menggunakan data primer yang berasal 

darikuesioner. Intensitas perilaku merupakan ukuran kekuatan untuk 

menunjukkanbahwa seberapa sering wajib pajak melaporkan pajaknya melului e-

filing, dimanadalam hal ini sampel yang dipilih adalah Wajib Pajak Badan yang 

sudahmenggunakan e-filing. Untuk mengukurnya, variabel intensitas perilaku 

dalampenggunaan e-filing (behavioral intensity for the e-filing usage) 

menggunakanskala likert 5 poin (5-point likert scale). 
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Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 
 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai intensitas perilaku 

dalampenggunaan e-filing (behavioral intensity for the e-filing usage). 

1. Saya selalu menggunakan e-filing saat ini. 

2. Saya berkehendak untuk melanjutkan menggunakan e-filing di masadepan. 

3.1.2 Variabel Independen: Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 

Variabel persepsi kegunaan (perceived usefulness) menggunakan 

dataprimer yang berasal dari kuesioner. Persepsi kegunaan didefinisikan 

bagaimanaindividu menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari pemakaian 

sistem. Jikaindividu menginterpretasikan bahwa e-filing dapat menguntungkan 

maka secaralangsung akan menggunakan sistem e-filing. Namun sebaliknya jika 

individumerasa kurang percaya atau tidak mengetahui manfaat dari sistem e-

filingtersebut maka akan ragu untuk menggunakannya. Untuk mengukur 

variabelpersepsi kegunaan digunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale). 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Berikut ini adalah jenis pertannyaan penelitian mengenai persepsi 

kegunaan(perceived usefulness). 

1. Penggunaan e-filing dapat meningkatkan performa pelaporan pajak saya. 

2. Penggunaan e-filing dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajaksaya. 
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3. Penggunaan e-filing dapat menyederhanakan proses pelaporan pajaksaya. 

4. Penggunaan e-filing dapat meningkatkan produktivitas. 

3.1.3 Variabel Independen: Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) 

Variabel persepsi kemudahan (perceived ease of use) menggunakan 

dataprimer yang berasal dari kuesioner. Persepsi kemudahan didefinisikan 

bagaimanaindividu menginterpretasikan bahwa mempelajari dan menggunakan 

sistemtersebut merupakan hal yang mudah. Untuk mengukur variabel 

persepsikemudahan (perceived ease of use) menggunakan skala likert 5 poin (5-

pointlikert scale). 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai persepsi 

kemudahan(perceived ease of use). 

1. Mempelajari penggunaan e-filing adalah mudah bagi saya. 

2. Menggunakan e-filing adalah mudah bagi saya. 

3. Interaksi saya dengan e-filing adalah jelas dan terpahami. 

4. Saya mudah beradaptasi dengan e-filing. 

5. Saya mudah untuk menjadi terampil dalam menggunakan e-filing. 

6. Secara keseluruhan e-filing adalah mudah digunakan. 

 

3.1.4 Variabel Independen: Kerumitan (Complexity) 

Variabel kerumitan (complexity) menggunakan data primer yang 



40 
 

 

berasaldari kuesioner. Kerumitan didefinisikan sebagai ukuran dimana suatu 

sistemdinilai mudah atau sulit dipahami. Ukuran kerumitan tersebut juga 

dipengaruhioleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki pengguna dalam 

pemahaman sistemtersebut. Untuk mengukur variabel kerumitan (complexity) 

menggunakan skalalikert 5 poin (5-point likert scale). 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai kerumitan 

(complexity). 

1. Menggunakan e-filing dapat menyita banyak waktu saya ketikamengerjakan 

banyak tugas. 

2. Hasil penggunaan e-filing sulit untuk dipadukan dengan pekerjaan saya. 

3. Menggunakan e-filing berbahaya bagi komputer dan data saya. 

3.1.5 Variabel Independen: Keamanan Dan Kerahasiaan (Security 

AndPrivacy) 

Variabel keamanan dan kerahasiaan (security and privacy) 

menggunakandata primer yang berasal dari kuesioner. Menurut Firmawan (2010) 

dalam Titis(2011) keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu 

aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian 

rendah. 

Sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi 

pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. 
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Untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan (security and 

privacy)menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale). 

 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai keamanan dan 

kerahasiaan (security and privacy). 

1. Pemanfaatan layanan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filingadalah 

aman bagi saya. 

2. Pemanfaatan layanan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat 

memberikan tingkat jaminan yang tinggi. 

3. Saya percaya bahwa e-filing dapat menjaga kerahasiaan saya. 

4. Saya tidak khawatir dengan masalah keamanan e-filing. 

5. Permasalahan tingkat keamanan dan kerahasiaan dalam e-filing tidak 

mempengaruhi saya dalam memanfaatkan layanan pelaporan pajak. 

 

3.1.6 Variabel Independen: Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak(Readiness Technology Taxpayer Information) 

Variabel kesiapan teknologi informasi wajib pajak (readiness Technology 

taxpayer information) menggunakan data primer yang berasal dari 

kuesioner.Kesiapan teknologi informasi wajib pajak berarti bahwa individu dalam 

hal ini siap menerima perkembangan teknologi yang ada termasuk dengan 

munculnya sistem e-filing. Untuk mengukur variabel kesiapan teknologi informasi 
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wajib pajak  (readiness technology taxpayer information) menggunakan skala 

likert 5poin (5-point likert scale). 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

Tidak 

Setuju 

(TS) 

Netral 

(N) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 5 

 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai kesiapan teknologi 

informasi wajib pajak (readiness technology taxpayer information). 

1. Tersedianya koneksi internet yang baik. 

2. Tersedianya sarana dan fasilitas software dan hardware yang baik. 

3. SDM yang paham akan teknologi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Badan yang 

beradadi KPP Sukomanunggal Surabaya. Alasan penelitian ini dilakukan di KPP 

Pratama Sukomanuggal Surabaya karena terjadinya peningkatan jumlah Wajib 

Pajak di Kota Surabaya, namun jumlah pengguna e-filing justru mengalami 

penurunan. Dari hasil data yang diperoleh tersebut penelitian ini lebih mengarah 

terhadap perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap penggunaaan e-filing di KPP 

Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

Sampel penelitian ini adalah para Wajib Pajak di KPP Pratama 

Sukomanunggal Surabaya yang melaporkan SPT Masa melalui e-filing. Pemilihan 

Wajib Pajak Badansebagai responden dalam penelitian ini dikarenakan Wajib 

Pajak Badan tergolong lebih banyak yang sudah menggunakan e-filing serta 

Wajib Pajak Badan tersebut mayoritas melaporkan SPT Masa, sehingga hasil 
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penelitian bisa lebih signifikan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara accident selama 1 minggu.Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk 

memudahkan pelaksanaan risetdengan alasan bahwa jumlah populasi yang diteliti 

tidak diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang paling 

cepat dan murah dengan mengambil sampel pada pelaporan tahun 2013. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data 

penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sekaran, 2013). Sumber data 

dalam penelitian ini adalah respon secara tertulis dari para staf perpajakan yang 

bekerja pada responden Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-filing di KPP 

Pratama Sukomanunggal Surabaya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey 

melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Sebelum dikirimkan 

kepada responden, kuesioner yang dibuat dipastikan mudah dipahami oleh 

responden. Kuesioner dikirimkan langsung ke Wajib Pajak Badan sebagai 

responden. 

 

3.5 Metode Analisis 

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier 
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berganda dengan program SPSS. Alasan penggunaan alat analisis regresi linier 

berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-

faktor.Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu metode statistika yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi 

sebuah informasi. Statistik deskriptif disini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum relevan kepada responden dengan menggunakan tabel frekuensi 

distribusi yang merincikan mengenai jenis usaha responden, lama penggunaan e-

filing, kebijakan instansi perusahaan. Juga menilai masing-masing variabel-

variabel yang mendasari terhadap intensitas pengggunaan e-filing akan digunakan 

tabel statistic descriptive yang menunjukkan rata-rata, maksimum, minimum,serta 

median. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel 

yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan variabel reliabel 

dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. 

3.5.2.1 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari varibael atau konstruk (Ghozali, 2011). Setiap alat pengukur 
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seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif 

konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan variabel jika memberikan nilai CronbachAlpha 

diatas 0,70 (Ghozali 2011). 

 

3.5.2.2 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur. 

Ujivaliditas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

yang digunakan terhadap indikator-indikator yang membentuk konstruk variabel 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Variabel- variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada 6 macam, yaitu 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kerumitan, keamanan dan 

kerahasiaan,kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak, dan intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-filing. 

 

3.5.4 Model Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, yaitu dengan melihat pengaruh persepsi kegunaan 

(perceivedusefulness), persepsi kemudahan (perceived ease of use), kerumitan 

(complexity),keamanan dan kerahasiaan (security and privacy), kesiapan teknologi 

informasi wajib pajak (readiness technology taxpayer information) terhadap 



46 
 

 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filing (behavioral intensity for the e-filing 

usage). 

Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b4Х4 + b5Х5 + e 

 

Keterangan : 

Y : Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling 

X1 : Persepsi Kegunaan 

X2 : Persepsi Kemudahan 

X3 : Kerumitan 

X4 : Keamanan Dan Kerahasiaan 

X5 : Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak 

a : Koefisien Regresi 

e : error 

 

3.5.5 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan 

random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel                                              

independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang 

berulang). 
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Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik 

disebut signifikan secara stastistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. Adapun 

pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3.5.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan Adjusted R2 seperti yang banyak dianjurkan oleh 

peneliti. 

Dengan menggunakan nilai Adjusted R2 dapat mengevaluasi modelregresi 

mana yang terbaik. Tidak sepeti nilai R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 
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apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan, 

nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Menurut Gujarati (dikutip oleh Ghozali, 2011), jika dalam uji empiris di 

dapatkan nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah 

semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

Ho:b1 = b2 = = bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) adalah 

tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. 

HA:b1 b2 ∙∙∙ bk 0 

Artinya, apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F 

tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis nol (H0) 

ditolak dan menerima HA. 

3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 



49 
 

 

dependen (Ghozali, 2011). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

H0:bi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

adalahparameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA:bi 0 

Artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t 

dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibanding t 

tabel, maka hipotesis alternatif (HA)diterima yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pembentukan KPP Pratama Sukomanunggal merupakan wujud reformasi 

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan yang 

dimulai dari tahun 1984. Memasuki Era modern saat ini Direktorat Jenderal Pajak 

memiliki visi yang sangat maju untuk institusi di negeri Indonesia yakni “Menjadi 

Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara yang Terbaik di Wilayah Asia 

Tenggara”  

Penerapan system administrasi perpajakan modern dan membawa 

konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut aspek struktur 

organisasi maupun implementasi pelayanan kepada wajib pajak. Perbaikan mutu 

pelayanan yang berkesinambungan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan 

satu hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk menjembatani antara KPP dengan 

wajib pajak serta pengoptimalan fungsi bimbingan, konsultasi dan pembinaan 

kepada wajib pajak maka dibentuklah Account Representative (AR). AR inilah 

yang akan melakukan pengawasan dan konsultasi kepada setiap wajib pajak. 
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Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa, KPP Pratama Sukomanunggal menerapkan perangkat 

dan system yang mendukung terciptanya good corporate governance. Perangkat 

yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk mengawasi 

pelaksanaan kode etik, kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan, konsolidasi 

internal secara berkesinambungan. 

Adapun KPP Pratama Sukomanunggal beralamat di Jl. Bukit Darmo Golf 

No.1 SurabayaTelp. 031 7347231-35 Fax. 7347232 dan meliputi wilayah kerja di 

6 kecamatan, yaitu  Kecamatan Sambikerep, Tandes, Sukomanunggal, 

Lakarsantri, Benowo, Pakal. 

Responden dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak di KPP 

Sukomanunggal Surabaya yang melaporkan SPT Masa melalui e-filing. Pemilihan 

Wajib Pajak Badan sebagai responden dalam penelitian ini dikarenakan Wajib 

Pajak Badan tergolong lebih banyak yang sudah menggunakan e-filing serta 

Wajib Pajak Badan tersebut mayoritas melaporkan SPT Masa, sehingga hasil 

penelitian bisa lebih signifikan.Sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan 

risetdengan alasan bahwa jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui sehingga 

terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah dengan 

mengambil sampel pada pelaporan tahun 2013. Dari data yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner, diperoleh 37 responden yang memenuhi syarat untuk 

dianalisis lebih lanjut. 
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4.2. Analisis Deskriptif 

4.6.1. Deskripsi Responden 

a. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Setelah data diterima kemudian ditabulasi sehingga dapat diperoleh data-data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-Laki 12 32 

2 Perempuan 25 68 

Jumlah 37 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden adalah 

perempuan, dimana sebanyak 25 responden atau 68% adalah perempuan dan 12 

responden atau 32 % adalah laki-laki. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan mayoritas 

pekerja dibidang perpajakan dan atau akuntan adalah didominasi kaum perempuan. 

Perusahaan lebih memandang kaum perempuan cocok menempati posisi ini dikarenakan 

lebih teliti, cerdas dan jujur dibandingkan laki-laki. 

b. Responden berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, responden dapat dikategorikan sebagaimana tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.2 Responden berdasarkan Usia 

No  Usia Jumlah % 

1  dibawah 20 tahun 0 0 

2 21 - 25 tahun 6 16  

3 26 - 30 tahun 17 46  

4 31 - 35 tahun 12 32  

5 diatas 36 tahun 2 5  

Jumlah 37 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagain besar responden berusia 

antara 26-30 tahun yaitu sebesar 17 responden atau 46%, kemudian disusul responden 

yang berusia 31-35 tahun yaitu sebesar 12 responden atau 32%, 6 responden atau 16% 

berusia 21-25 tahun serta responden yang berusia diatas 36 tahun berjumlah 2 orang atau 

5%. Hal ini disadari bahwa usia produktif seseorang adalah dalam rentang 21-35 tahun. 

 

c. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dapat dibedakan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 < SMP 0 0 

2 SMA/SMK/MA 5 14  

3 Diploma 7 19  

4 Sarjana 25 68  

5 Pascasarjana 0 0    

Jumlah 37 100 
 

Berdasarkan data diatas sebagian besar responden adalah lulusan sarjana yaitu 

sebesar 25 responden atau 68%, 7 responden atau 19% lulusan Diploma dan sisanya 

sebesar 5 responden atau 14% adalah lulusan SMA/SMK/MA. Dalam hal ini tidak ada 

responden yang lulusan dibawah SMP dan pascaarjana. 
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4.6.2. Deskripsi Jawaban Responden 

1. Variabel Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) 

Berdasarkan hasil jawaban responden atas pernyataan pada variabel Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing, didapat data sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.4 Jawaban Responden pada indikator Saya selalu menggunakan e-filing saat ini 

(Y.1) 

y.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 14 37.8 37.8 37.8 

3 19 51.4 51.4 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 19 responden atau 

51,4% responden menyatakan netral, 14 responden atau 37,8% tidak setuju, 4 

responden atau 10,8% setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju dan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan netral terhadap penggunaan e-filing untuk menyelesaikan 

administrasi perpajakannya. 

Tabel 4.5 Jawaban responden atas pernyataan Saya berkehendak untuk 

melanjutkan menggunakan e-filing di masa depan (Y.2) 
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 y.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 7 18.9 18.9 18.9 

3 18 48.6 48.6 67.6 

4 12 32.4 32.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden netral, 12 responden atau 32,4% setuju, 7 responden atau 18,9% tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju atau sangat 

setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden berkehendak untuk 

melanjutkan menggunakan e-filing di masa depan. 

 

2. Variabel Persepsi Kegunaan (X1) 

Berdasarkan hasil olah data pada kuesioner, didapat data-data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 Jawaban Responden pada pernyataan Penggunaan E-Filing dapat 

meningkatkan performa pelaporan pajak (X1.1) 

x1.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 12 32.4 32.4 40.5 

3 7 18.9 18.9 59.5 

4 13 35.1 35.1 94.6 

5 2 5.4 5.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data diatas, bahwa sebanyak 13 responden atau 35,1% 

respondensetuju bahwa Penggunaan E-Filing dapat meningkatkan performa 
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pelaporan pajak, 12 responden atau 32,4% tidak setuju, 7 responden atau 18,9% 

netral dan 3 responden atau 8,1% sangat tidak setuju dan 2 responden atau 5,4% 

sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagain besar responden setuju 

Penggunaan E-Filing dapat meningkatkan performa pelaporan pajak. 

Tabel 4.7 Jawaban Responden pada pernyataan Penggunaan E-Filing dapat 

meningkatkan efektivitas pelaporan pajak (X1.2) 

x1.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 13 35.1 35.1 35.1 

3 13 35.1 35.1 70.3 

4 9 24.3 24.3 94.6 

5 2 5.4 5.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan data diatas, bahwa sebanyak 13 responden atau 35,1% 

responden tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa Penggunaan E-Filing dapat 

meningkatkan efektivitas pelaporan pajak, 9 responden atau 24,3% setuju, 2 

responden atau 5,4 % sangat setujudan tidak ada responden menjawab sangat  

tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagain besar responden tidak setuju 

Penggunaan E-Flling dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak. 
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Tabel 4.8 Jawaban Responden pada pernyataan Penggunaan E-Filing dapat 

menyederhanakan proses pelaporan pajak (X1.3) 

x1.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 9 24.3 24.3 32.4 

3 21 56.8 56.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 21 responden atau 56,8% 

responden netral bahwa Penggunaan E-Filing dapat menyederhanakan proses 

pelaporan pajak, 9 responden atau 24,3% tidak setuju, 3 responden atau 8,1 % 

sangat tidak setuju dan tidak ada responden menjawab sangat  setuju. Hal ini 

menandakan bahwa sebagain besar responden netral bahwa Penggunaan E-Filing 

dapat menyederhanakan proses pelaporan pajak. 

Tabel 4.9 Jawaban Responden pada pernyataan Penggunaan E-Filing dapat 

meningkatkan produktivitas (X1.4) 

x1.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 6 16.2 16.2 24.3 

3 21 56.8 56.8 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 21 responden atau 56,8% 

responden netral bahwa Penggunaan E-Filing dapat meningkatkan produktivitas, 

7 responden atau 18,9% setuju, 6 responden atau 16,2 % tidak setuju, 3 responden 
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atau 8,1% menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada responden menjawab 

sangat  setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagain besar responden netral bahwa 

Penggunaan E-Filing dapat meningkatkan produktivitas. 

 

3. Variabel Persepsi Kemudahan (X2) 

Berdasarkan hasil olah data pada kuesioner, didapat data-data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 Jawaban Responden pada pernyataan mempelajari penggunaan E-

Filing adalah mudah bagi saya (X2.1) 

x2.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 14 37.8 37.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 19 responden atau 51,4% 

responden menjawab tidak setuju bahwa mempelajari penggunaan e-filing adalah 

mudah baginya, 14 responden atau 37,8% menjawab netral, 4 responden atau 

10,8% menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju dan sangat  setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden 

merasa kesulitan untuk mempelajari e-filling. 
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Tabel 4.11 Jawaban Responden pada pernyataan menggunakan e-filling adalah 

mudah bagi saya (X2.2) 

x2.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 16 43.2 43.2 51.4 

3 14 37.8 37.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 16 responden atau 43,2% 

responden menjawab tidak setuju bahwa menggunakan e-filing adalah mudah bagi 

saya, 14 responden atau 37,8% menjawab netral, 4 responden atau 10,8% 

menjawab setuju, 3 responden atau 8,1% menjawab sangat tidak setuju dan tidak 

ada responden yang menjawab sangat  setuju. Hal ini menandakan bahwa 

responden cenderung tidak setuju/netral bahwa menggunakan e-filing adalah 

mudah baginya. 

Tabel 4.12 Jawaban Responden pada pernyataan interaksi saya dengan e-filing 

adalah jelas dan terpahami (X2.3) 

x2.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 12 32.4 32.4 40.5 

3 18 48.6 48.6 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden menjawab netrali, 12 responden atau 32,4% menjawab tidak setuju, 4 

responden atau 10,8% menjawab setuju, 3 responden atau 8,1% menjawab sangat 
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tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat  setuju. Hal ini 

menandakan bahwa responden cenderung tidak setuju/netral bahwa interaksinya 

dengan e-filing adalah jelas dan terpahami. 

Tabel 4.13 Jawaban Responden pada pernyataan saya mudah beradaptasi dengan 

e-filing (X2.4) 

x2.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 11 29.7 29.7 40.5 

3 18 48.6 48.6 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden menjawab netral, 11 responden atau 29,7% menjawab tidak setuju, 

masing-masing 4 responden atau 10,8% menjawab sangat tidak setuju dan setuju 

dan tidak ada responden yang menjawab sangat  setuju. Hal ini menandakan 

bahwa responden cenderung kesulitan untuk beradaptasi dengan e-filing. 

Tabel 4.14 Jawaban Responden pada pernyataan saya mudah untuk menjadi 

terampil dalam menggunakan e-filing (X2.5) 

x2.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 16 43.2 43.2 43.2 

3 17 45.9 45.9 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 17 responden atau 45,9% 

responden menjawab netral, 16 responden atau 43,2% menjawab tidak setuju, 4 
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responden atau 10,8% menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat  tidak setuju dan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa responden 

cenderung kesulitan untuk menjadi terampil dalam menggunakan e-filing. 

Tabel 4.15 Jawaban Responden pada pernyataan secara keseluruhan e-filing 

adalah mudah digunakan (X2.6) 

x2.6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 16 43.2 43.2 43.2 

3 17 45.9 45.9 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 17 responden atau 45,9% 

responden menjawab netral, 16 responden atau 43,2% menjawab tidak setuju, 4 

responden atau 10,8% menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat  tidak setuju dan sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa responden 

netral secara keseluruhan e-filing adalah mudah digunakan. 

 

4. Variabel Kerumitan (X3) 

Berdasarkan hasil olah data pada kuesioner, didapat data-data sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.16 Jawaban Responden pada pernyataan menggunakan e-filing dapat 

menyita banyak waktu saya ketika mengerjakan banyak tugas (X3.1) 

 x3.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 16 43.2 43.2 43.2 

4 18 48.6 48.6 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden menjawab setuju bahwa menggunakan e-filing dapat menyita banyak 

waktu ketika mengerjakan banyak tugas, 16 responden atau 43,2% menjawab 

tidak setuju, 3 responden atau 8,1% menjawab sangat setuju dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat  tidak setuju dan tidak setuju. Hal ini 

menandakan bahwa responden setuju bahwa menggunakan e-filing dapat menyita 

banyak waktu ketika mengerjakan banyak tugas. 

Tabel 4.17 Jawaban Responden pada pernyataan hasil penggunaan e-filing sulit 

untuk dipadukan dengan pekerjaan saya (X3.2) 

x3.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 30 81.1 81.1 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 30 responden atau 81,1% 

responden menjawab setuju bahwa hasil penggunaan e-filing sulit untuk 

dipadukan dengan pekerjaan saya, 7 responden atau 18,9% menjawab setuju, dan 

tidak ada responden yang menjawab sangat  tidak setuju, tidak setuju dan sangat 
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setuju. Hal ini menandakan bahwa responden setuju bahwa hasil penggunaan e-

filing sulit untuk dipadukan dengan pekerjaan saya. 

Tabel 4.18 Jawaban Responden pada pernyataan menggunakan e-filing berbahaya 

bagi komputer dan data saya (X3.3) 

x3.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 34 91.9 91.9 91.9 

4 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 34 responden atau 91,9% 

responden menjawab setuju bahwa menggunakan e-filing berbahaya bagi 

komputer dan data saya, 3 responden atau 8,1% menjawab setuju, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat  tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju. Hal 

ini menandakan bahwa responden setuju bahwa menggunakan e-filing berbahaya 

bagi komputer dan data saya. 

 

5. Variabel Keamanan dan Kerahasiaan (X4) 

Berdasarkan hasil olah data pada kuesioner, didapat data-data sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.19 Jawaban Responden pada pernyataan pemanfaatan layanan pelaporan 

pajak dengan menggunakan e-filing adalah aman bagi saya  (X4.1) 

x4.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 7 18.9 18.9 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 19 responden atau 51,4% 

responden menjawab tidak setuju bahwa pemanfaatan layanan pelaporan pajak 

dengan menggunakan e-filing adalah aman bagi saya, 11 responden atau 29,7% 

menjawab setuju, 7 responden atau 18,9% menjawab netral dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat  tidak setuju dan sangat setuju. Hal ini 

menandakan bahwa responden tidak setuju bahwa pemanfaatan layanan pelaporan 

pajak dengan menggunakan e-filing adalah aman bagi saya. 

Tabel 4.20 Jawaban Responden pada pernyataan pemanfaatan layanan pelaporan 

pajak dengan menggunakan e-filing dapat memberikan tingkat jaminan yang 

tinggi  (X4.2) 

x4.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 19 51.4 51.4 62.2 

3 3 8.1 8.1 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 19 responden atau 51,4% 

responden menjawab tidak setuju bahwa pemanfaatan layanan pelaporan pajak 
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dengan menggunakan e-filing dapat memberikan tingkat jaminan yang tinggi, 11 

responden atau 29,7% menjawab setuju, 4 responden atau 10,8% menjawab 

sangat tidak setuju, 4 responden atau 10,8% menjawab tidak setuju, 3 responden 

atau 8,1 menjawab netral dan tidak ada responden yang menjawab sangat  setuju. 

Hal ini menandakan bahwa responden tidak setuju bahwa pemanfaatan layanan 

pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memberikan tingkat jaminan 

yang tinggi. 

Tabel 4.21 Jawaban Responden pada pernyataan saya percaya bahwa e-filing 

dapat menjaga kerahasiaan saya (X4.3) 

x4.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 11 29.7 29.7 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 19 responden atau 51,4% 

responden menjawab tidak setuju bahwa mereka percaya bahwa e-filing dapat 

menjaga kerahasiaan saya, 11 responden atau 29,7% menjawab netral, 7 

responden atau 18,9% menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat  setuju dan sangatt tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa responden 

tidak percaya bahwa e-filing dapat menjaga kerahasiaannya. 
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Tabel 4.22 Jawaban Responden pada pernyataan saya tidak khawatir dengan 

masalah keamanan e-filing (X4.4) 

 
x4.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 12 32.4 32.4 43.2 

3 18 48.6 48.6 91.9 

4 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden menjawab netral, 12 responden atau 32,4% menjawab tidak setuju, 12 

responden atau 32,4% menjawab tidak setuju, 4 responden atau 10,8% sangat 

tidak setuju, 3 responden atau 8,1% menjawab setuju dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat  setuju. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab 

netral bahwa mereka tidak khawatir dengan masalah keamanan e-filing. 

Tabel 4.23 Jawaban Responden pada pernyataan permasalahan tingkat keamanan 

dan kerahasiaan dalam e-filing tidak mempengaruhi saya dalam memanfaatkan 

layanan pelaporan pajak (X4.5) 

x4.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 8 21.6 21.6 32.4 

3 14 37.8 37.8 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 14 responden atau 37,8% 

responden menjawab netral, 11 responden atau 29,7% menjawab setuju, 8 
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responden atau 21,6% menjawab tidak setuju, 4 responden atau 10,8% menjawab 

sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat  setuju. 

 

6. Variabel Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (X5) 

Tabel 4.24 Jawaban Responden pada pernyataan tersedianya koneksi internet 

yang baik (X5.1) 

x5.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 2.7 2.7 2.7 

3 18 48.6 48.6 51.4 

4 15 40.5 40.5 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sebanyak 18 responden atau 48,6% 

responden menjawab netral bahwa ketersediaan koneksi internet yang baik, 15 

responden atau 40,5% menjawab setuju, 3 responden atau 8,1% menjawab sangat 

setuju, 1 responden atau 2,7% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan 

koneksi internet masih kurang baik, sehingga mereka kurang berminat untuk 

menggunakan e-filing. 
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Tabel 4.25 Jawaban Responden pada pernyataan tersedianya sarana dan fasilitas 

software dan hardware yang baik (X5.2) 

 
x5.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 29 78.4 78.4 78.4 

4 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Pada pertanyaan ketersediaan sarana fasilitas software dan hardware yang 

baik, berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebanyak 29 responden atau 

78,4% responden menjawab netral, 8 responden atau 21,6% menjawab setuju, dan 

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat 

setuju. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan sarana dan fasilitas untuk 

mengakses e-filing sudah cukup baik. 

 

Tabel 4.25 Jawaban Responden pada pernyataan SDM yang paham akan 

teknologi (X5.3) 

x5.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 32 86.5 86.5 86.5 

4 5 13.5 13.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Pada pertanyaan berikutnya terkait SDM yang paham akan teknologi, , 

diketahui bahwa sebanyak 32 responden atau 86,5% responden menjawab netral, 

5 responden atau 13,5% menjawab setuju, dan tidak ada responden yang 
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menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat setuju. Hal ini menandakan 

bahwa ketersediaan SDM yang paham akan teknologi sudah cukup baik. 

 

4.3. Uji Validitas dan Realibilitas Data 

4.6.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 

menggunakan Corrected Item -  Total Correlation dengan r tabel (df = n-k). Jika r 

hitung > r tabel, maka dinyatakan valid, dan jika r hitung < r tabel, maka dinyatakan 

tidak valid. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 

16.0 for windows menghasilkan nilai masing-masing item pernyataan dengan skor 

item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Butir 

Pernyataan 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Keterangan 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

X1 

x1.1 0.820 Valid 

0.835 

Reliabel 

 

 

 

x1.2 0.883 Valid 

x1.3 0.905 Valid 

x1.4 0.770 Valid 

X2 

x2.1 0.906 Valid 

0.802 

Reliabel 

 

 

 

 

 

x2.2 0.865 Valid 

x2.3 0.800 Valid 

x2.4 0.749 Valid 

x2.5 0.630 Valid 

x2.6 0.734 Valid 

X3 

x3.1 0.857 Valid 

0.837 

Reliabel 

 

 

x3.2 0.766 Valid 

x3.3 0.766 Valid 

X4 

x4.1 0.816 Valid 

0.822 

Reliabel 

 

 

 

 

 

 

 

x4.2 0.917 Valid 

x4.3 0.930 Valid 

x4.4 0.852 Valid 

x4.5 0.748 Valid 

X5 

x5.1 0.783 Valid 

0.833 x5.2 0.791 Valid 

x5.3 0.751 Valid 

Y 
y.1 0.741 Valid 

0.874 
Reliabel 

 y.2 0.770 Valid 

Sumber : Data diolah, 2014 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua item pernyataan memiliki nilai 

Corrected Item-Total Correlation diatas 0,30, sehingga semua item pernyataan pada 

kuesioner dikatakan valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan dan ketepatan suatu alat 

ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif 

konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 
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waktu. Arikunto (2012) menjelaskan tentang reliabilitas dimana reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.  

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel (handal), hasil dari uji reliabilitas disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel 4.26 diatas dapat diketahui bahwa nilai dari cronbach’s 

alpha untuk semua variabel lebih besar dari 0,6, sehingga semua variabel yang 

digunakan sudah reliabel. 

 

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel 

bebas yang terdiri dari Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), 

Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan (X4) dan Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak (X5) terhadap variabel terikatnya yaitu Intensitas Perilaku 

dalam Penggunaan E-Filing (Y). Hasil dari analisis regresi dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.27 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.990 .945  7.398 .000 

x1 .286 .103 .117 1.838 .008 

x2 .025 .154 .258 1.629 .113 

x3 -1.212 -.196 -.778 -6.171 .000 

x4 .375 .130 .501 2.886 .007 

x5 .166 .179 .116 1.927 .036 

a. Dependent Variable: y     

Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS ver 16.00 for 

windows didapat model regresi seperti pada tabel diatas. Berdasarkan pada 

tabtabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 6,990 + 0,286 X1 + 0,25 X2 - 1,212 X3 + 0,375 X4 + 0,166 X5 + e 

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

- Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) akan meningkat sebesar 

0,286 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X1 (Persepsi Kegunaan). Jadi 

apabila Persepsi Kegunaan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan meningkat sebesar 0,286 satuan 

dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. 

- Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) akan meningkat sebesar 

0,25 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X2 (Persepsi Kemudahan). Jadi 

apabila Persepsi Kemudahan mengalami peningkatan 1 satuan, maka 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan meningkat sebesar 0,25 

satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. 
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- Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) akan meningkat sebesar 

1,212 satuan untuk setiap pengurangan satu satuan X3 (Kerumitan). Jadi 

apabila Kerumitan mengalami penurunan 1 satuan, maka Intensitas Perilaku 

dalam Penggunaan E-Filing akan meningkat sebesar 1,212 satuan dengan 

asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. 

- Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) akan meningkat sebesar 

0,375 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X4 (Persepsi Kemudahan). 

Jadi apabila Persepsi Kemudahan mengalami peningkatan 1 satuan, maka 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan meningkat sebesar 0,375 

satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. 

- Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) akan meningkat sebesar 

0,166 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X5 (Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak). Jadi apabila Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing akan meningkat sebesar 0,166 satuan dengan asumsi 

variabel yang lainnya dianggap konstan. 

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain Persepsi Kegunaan (X1) 

sebesar 0,286, Persepsi Kemudahan (X2) sebesar 0,25, Kerumitan (X3) sebesar -

1,212, Keamanan dan Kerahasiaan (X4) sebesar 0,375 dan Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak (X5) sebesar 0,166, Persepsi Kemudahan sebesar 0,455. 

Dengan kata lain, apabila Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), 

Keamanan dan Kerahasiaan (X4) dan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak 
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(X5) meningkat dan Kerumitan (X3) mengalami penurunan maka akan diikuti 

peningkatan Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y). Hasil regresi di 

atas menunjukan bahwa faktor yang memberi peningkatan positif terhadap 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing adalah semua variabel bebas. 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.28 Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .786
a
 .619 .557 .39348 

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x1, x2, x4  

 
Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas Persepsi Kegunaan 

(X1), Persepsi Kemudahan (X2), Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan 

(X4) dan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (X5) terhadap Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y) digunakan nilai R
2
. Koefisien 

determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis tabel diatas diperoleh hasil 

R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,619. Artinya bahwa 61,9 % variabel 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y)  akan dipengaruhi oleh 

variabel bebasnya, yaitu Persepsi Kegunaan  (X1) dan Persepsi Kemudahan (X2). 

Sedangkan sisanya 38,1 % variabel Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filing akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukan besarnya hubungan antara variabel bebas, yaitu Persepsi Kegunaan 
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(X1), Persepsi Kemudahan (X2), Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan 

(X4) dan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (X5). Nilai R (koefisien 

korelasi) sebesar 0,786. Nilai korelasi ini menunjukan bahwa hubungan antara 

variabel bebas, yaitu Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), 

Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan (X4) dan Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak (X5) dengan Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filing (Y) termasuk kategori kuat karena berada pada selang 0,6 - 1. Hubungan 

antara variabel bebas, yaitu Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), 

Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan (X4) dan Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak (X5)  dengan variabel Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing (Y) bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin 

ditingkatkan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing juga akan 

mengalami peningkatan. 

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 

yang dibuat oleh peneliti. 

4.6.1. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat data 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.29 Anova 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.782 5 1.556 10.052 .000
a
 

Residual 4.800 31 .155   

Total 12.581 36    

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x1, x2, x4    

b. Dependent Variable: y     

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 10,052 lebih 

besar dari  F tabel sebesar 2,86, dengan nilai signifikan 0,000 dibawah 0,05 

sehingga variabel bebas dalam hal ini Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi 

Kemudahan (X2), Kerumitan (X3), Keamanan dan Kerahasiaan (X4) dan 

Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (X5) secara bersama-sama/simultan 

berpengaruh terhadap Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Y). 

 

4.6.2. Uji t 

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika thitung > ttabel atau –thitung < -ttabel, maka hasilnya 

signifikan dan berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan jika thitung < ttabel 

atau –thitung > -ttabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas diperoleh hasil sebagai berikut: 

- t test antara X1 (Persepsi Kegunaan ) dengan Y (Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing) menunjukan thitung=1,838 sedangkan ttabel (a=0,05; 

df residual=33) adalah sebesar 1,687. Karena thitung > ttabel yaitu 1,838 
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>1,687 maka pengaruh X1 (Persepsi Kegunaan ) terhadap Y (Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing) adalah signifikan. Hal ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Perilaku 

dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Persepsi 

Kegunaan  atau dengan meningkatkan Persepsi Kegunaan  maka Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan mengalami peningkatan secara 

nyata. 

- t test antara X2 (Persepsi Kemudahan) dengan Y (Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing) menunjukan thitung=1,629 sedangkan ttabel (a=0,05; 

df residual=33) adalah sebesar 1,687. Karena thitung < ttabel yaitu 1,629 < 

1,687 maka pengaruh X2 (Persepsi Kemudahan) terhadap Y (Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing) adalah tidak signifikan. Hal ini berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing tidak dipengaruhi secara signifikan oleh 

Persepsi Kemudahan atau dengan meningkatkan Persepsi Kemudahan maka 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing tidak akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

- t test antara X3 (Kerumitan) dengan Y (Intensitas Perilaku dalam Penggunaan 

E-Filing) menunjukan thitung=-6,171 sedangkan ttabel (a=0,05; df 

residual=33) adalah sebesar 1,687. Karena thitung > ttabel yaitu 6,171 > 1,687 

maka pengaruh X3 (Kerumitan) terhadap Y (Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing) adalah signifikan dan negatif. Hal ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 
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Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kerumitan atau 

dengan menurunkan Kerumitan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan 

E-Filing akan mengalami peningkatan secara nyata. 

- t test antara X4 (Keamanan dan Kerahasiaan) dengan Y (Intensitas Perilaku 

dalam Penggunaan E-Filing) menunjukkan thitung=2,886 sedangkan ttabel 

(a=0,05; df residual=33) adalah sebesar 1,687. Karena thitung > ttabel yaitu 

2,886 > 1,687 maka pengaruh X4 (Keamanan dan Kerahasiaan) terhadap Y 

(Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing) adalah signifikan. Hal ini 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh Keamanan dan Kerahasiaan atau dengan meningkatkan 

Keamanan dan Kerahasiaan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filling akan mengalami peningkatan secara nyata. 

- t test antara X5 (Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak) dengan Y 

(Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing) menunjukan thitung=1,927 

sedangkan ttabel (a=0,05; df residual=33) adalah sebesar 1,927. Karena 

thitung > ttabel yaitu 1,927 > 1,687 maka pengaruh X1 (Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak) terhadap Y (Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filing) adalah signifikan. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak atau dengan meningkatkan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak 
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maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

 

4.7. Pembahasan 

4.7.1 Hubungan Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) terhadap 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity 

For The E-filing Usage ) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Persepsi Kegunaan  

atau dengan meningkatkan Persepsi Kegunaan  maka Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing akan mengalami peningkatan secara nyata. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pikkarainen, et al. (2011) yang 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi behavioral intention penggunaan 

online banking di Filandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived 

usefulness berpengaruh signifikan positif terhadap behavioral intention. Wiyono 

(2008) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat perilaku untuk menggunakan e-filing. 

Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2011) menunjukkan 

bahwa perceive usefulness berpengaruh siginfikan positif terhadap minat perilaku 

penggunaan e-filing. 

Berhubungan dengan intensitas perilaku penggunaan e-filing sebagai 

variabel dependen belum pernah dilakukan, namun intensitas masih termasuk di 

dalam behavior berdasarkan TPB. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 
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Wajib Pajak mempersepsikan e-filing memberikan kegunaan (manfaat) terhadap 

peningkatan produktivitas maka, Wajib Pajak akan terus menggunakan e-filing. 

4.7.2 Hubungan Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) terhadap 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity 

For The E-filing Usage ) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Persepsi 

Kemudahan atau dengan meningkatkan Persepsi Kemudahan maka Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing tidak akan mengalami peningkatan secara 

nyata. Hasil menelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wang, et al. (2010) dalam penelitian mengenai determinan user acceptance 

dari internet banking pada bank komersial di Taiwan, menghasilkan bahwa 

perceived ease of use berpengaruh signifikan positif terhadap computer self-

efficacy. Pikkarainen et al (2012) menyatakan bahwa perceived ease of use 

berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan sistem online banking. Studi 

yang dilakukan Wiyono (2013) terhadap para Wajib Pajak yang telah mencoba 

atau menggunakan e-filing di Indonesia menunjukkan hasil bahwa Persepsi 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan. Hasil 

yang sama juga ditunjukkan oleh Dewi (2011) bahwa perceived ease of use 

mempengaruhi minat. 

Kemudahan Pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-filing. 

Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem e-filing mudah digunakan maka 

penggunaan sistem akan tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan 



81 
 

 

untuk mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) maka penggunaan system 

berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-filing dapat meningkat. 

4.7.3 Hubungan Kerumitan (Complexity) terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity For The E-filing 

Usage) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kerumitan atau 

dengan menurunkan Kerumitan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filing akan mengalami peningkatan secara nyata. Penelitian ini mendukug 

penelitian yang dilakukan oleh Amroso dan Gardner (2010) yaitu mengenai minat 

penggunaan internet menghasilkan bahwa kerumitan menggunakan internet dapat 

menjadi hubungan yang signifikan terhadap persepsi kegunaan. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2011) bahwa kerumitan berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan. 

Persepsi Kerumitan sebagai tingkatan persepsi terhadap teknologi 

komputer yang dipersepsikan sebagai hal yang sulit dipahami dan digunakan. 

Thomson, et al. (2010) dalam Amroso Gardner (2010) menemukan bahwa 

semakin kompleks (rumit) suatu inovasi, maka semakin rendah tingkat 

penyerapannya. Kerumitan akan muncul, jika Wajib Pajak belum bisa menerima 

sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (e-filing) dengan alasan belum 

terbiasa dan mereka menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat 

menyita waktu dalam mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami, sehingga 
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Wajib Pajak enggan untuk menggunakan e-filing. Ketika Wajib Pajak 

mempersepsikan bahwa e-filing itu rumit, maka mereka akan cenderung untuk 

tidak menggunakan e-filing atau dengan kata lain Kerumitan mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing. 

 

4.7.4 Hubungan Keamanan dan Kerahasiaan (Security And Privacy) 

terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral 

Intensity For The E-filing Usage) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Keamanan dan 

Kerahasiaan atau dengan meningkatkan Keamanan dan Kerahasiaan maka 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan mengalami peningkatan 

secara nyata. 

Penelitian ini mendukung pernyataan Pikkarainen, et al. (2010) yang 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem online banking oleh 

pelanggan pada perusahaan perbankan di Finlandia menghasilkan bahwa security 

and privacy memiliki pengaruh terhadap penerimaan sistem online banking. Dan 

didukung penelitian Poon (2011) yang menyatakan bahwa keamanan dan 

kerahasiaan berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan e-banking. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi (2011) security and privacy 

berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-filing. 
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Dalam melaporkan pajak melalui e-filing, Wajib Pajak akan memperoleh 

digital certificate yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam 

bentuk encryption (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiaannya. 

Wajib Pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem e-

filling tersebut tentunya mereka akan menggunakan e-filing atau dengan kata lain 

Keamanan dan Kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Intensitas 

Perilaku Dalam Penggunaan E-filing. 

 

4.7.5 Hubungan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness 

Technology Taxpayers Information) terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Penggunaan E-filing (Behavioral Intensity For The E-filing 

Usage) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Perilaku dalam 

Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Kesiapan 

Teknologi Informasi Wajib Pajak atau dengan meningkatkan Kesiapan Teknologi 

Informasi Wajib Pajak maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan 

mengalami peningkatan secara nyata. Penelitian ini mendukung penelitian oleh 

Lai (2011) yang mereview kesiapan teknologi, internet self-efficacy, dan 

pengalaman dalam pengoperasian komputer terhadap mahasiswa akuntansi 

professional di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa keyakinan (optimism), 

inovasi (innovativeness), ketidaknyamanan (discomfort), ketidakamanan 

(insecurity) signifikan terhadap Kesiapan Teknologi (Technology Readiness). 
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Tingkat Kesiapan Teknologi mempengaruhi keinginan dalam 

menggunakan Sistem Informasi. Kemudian akan timbul minat untuk 

menggunakan system informasi (e-filing) apabila pada dasarnya pribadi individu 

bersedia menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan, jika tingkat kesiapan teknologi itu tinggi maka minat 

penggunaan semakin meningkat. Peningakatan minat ini akan memengaruhi 

intensitas penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh Persepsi Kegunaan atau dengan meningkatkan Persepsi 

Kegunaan  maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan 

mengalami peningkatan secara nyata.  

2. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing tidak dipengaruhi secara 

signifikan oleh Persepsi Kemudahan atau dengan meningkatkan Persepsi 

Kemudahan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing tidak akan 

mengalami peningkatan secara nyata.  

3. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh Kerumitan atau dengan menurunkan Kerumitan maka 

Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan mengalami peningkatan 

secara nyata.  

4. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh Keamanan dan Kerahasiaan atau dengan meningkatkan 

Keamanan dan Kerahasiaan maka Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-

Filing akan mengalami peningkatan secara nyata. 
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5. Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak atau dengan 

meningkatkan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak maka Intensitas 

Perilaku dalam Penggunaan E-Filing akan mengalami peningkatan secara 

nyata.  

 

5.2 Saran 

Berdasrkan hasil penelitian diatas dapat disarankan kepada pihak-pihak 

yang terkait, antara lain : 

1. Electronic Filing System atau e-Filing (e-SPT) merupakan sistem baru, oleh 

karena itu agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi 

kepada masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT).  

2. Dari segi internetnya sendiri, kita mengetahui bahwa jalur koneksi internet di 

Indonesia adalah belum optimal. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan 

untuk menggunakan koneksi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh ISP 

(internet service provider) dan memilih ASP yang handal dan tentu saja 

manajemen alokasi waktu yang tepat. 
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TABULASI DATA 

Responden 
x1 x2 x3 

1 2 3 4 Rata2 1 2 3 4 5 6 Rata2 1 2 3 Rata2 

1 4 3 3 3    3.25  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

2 1 2 1 2    1.50  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

3 2 2 2 3    2.25  2 1 1 2 3 3    2.00  5 4 4    4.33  

4 2 2 2 2    2.00  3 3 3 3 2 2    2.67  3 3 3    3.00  

5 2 2 2 1    1.75  3 3 3 2 2 3    2.67  3 3 3    3.00  

6 3 3 3 3    3.00  4 4 4 4 4 4    4.00  3 3 3    3.00  

7 4 4 4 4    4.00  2 2 2 3 2 2    2.17  4 3 3    3.33  

8 2 2 3 3    2.50  2 2 3 2 3 2    2.33  3 3 3    3.00  

9 2 3 3 4    3.00  2 2 2 1 2 2    1.83  4 3 3    3.33  

10 4 4 3 4    3.75  2 2 2 3 3 3    2.50  4 4 3    3.67  

11 4 3 3 3    3.25  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

12 1 2 1 2    1.50  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

13 2 2 2 3    2.25  2 1 1 2 3 3    2.00  5 4 4    4.33  

14 2 2 2 2    2.00  3 3 3 3 2 2    2.67  3 3 3    3.00  

15 2 2 2 1    1.75  3 3 3 2 2 3    2.67  3 3 3    3.00  

16 2 3 3 4    3.00  4 4 4 4 4 4    4.00  3 3 3    3.00  

17 4 4 3 4    3.75  2 2 2 3 2 2    2.17  4 3 3    3.33  

18 4 3 3 3    3.25  2 2 3 2 3 2    2.33  3 3 3    3.00  

19 1 2 1 2    1.50  2 2 2 1 2 2    1.83  4 3 3    3.33  

20 2 2 2 3    2.25  2 2 2 3 3 3    2.50  4 4 3    3.67  

21 2 2 2 2    2.00  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

22 2 2 2 1    1.75  3 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  

23 4 5 4 4    4.25  2 1 1 2 3 3    2.00  5 4 4    4.33  

24 4 3 3 3    3.25  3 3 3 3 2 2    2.67  3 3 3    3.00  

25 5 3 3 3    3.50  3 3 3 2 2 3    2.67  3 3 3    3.00  

26 3 3 3 3    3.00  4 4 4 4 4 4    4.00  3 3 3    3.00  

27 3 4 3 3    3.25  2 2 2 3 2 2    2.17  4 3 3    3.33  

28 3 3 3 3    3.00  2 2 3 2 3 2    2.33  3 3 3    3.00  

29 4 4 3 3    3.50  2 2 2 1 2 2    1.83  4 3 3    3.33  

30 3 4 4 3    3.50  2 2 2 3 3 3    2.50  4 4 3    3.67  

31 4 4 3 3    3.50  3 3 3 3 2 2    2.67  3 3 3    3.00  

32 4 4 3 3    3.50  3 3 3 2 2 3    2.67  3 3 3    3.00  

33 4 5 4 4    4.25  4 4 4 4 4 4    4.00  3 3 3    3.00  

34 4 3 3 3    3.25  2 2 2 3 2 2    2.17  4 3 3    3.33  

35 5 3 3 3    3.50  2 2 3 2 3 2    2.33  3 3 3    3.00  

36 3 3 3 3    3.00  2 2 2 1 2 2    1.83  4 3 3    3.33  

37 3 4 3 3    3.25  2 2 2 3 3 3    2.50  4 4 3    3.67  
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TABULASI DATA 

Responden 
x4 x5 y 

1 2 3 4 5 Rata2 1 2 3 Rata2 1 2 Rata2 

1 3 3 3 3 3    3.00  5 4 4    4.33  3 3      3.00  

2 4 4 4 4 4    4.00  3 3 3    3.00  2 3      2.50  

3 2 2 2 3 3    2.40  3 3 3    3.00  2 2      2.00  

4 2 2 3 3 4    2.80  3 3 3    3.00  3 4      3.50  

5 4 4 4 3 4    3.80  4 3 3    3.33  2 3      2.50  

6 4 4 3 3 3    3.40  3 3 3    3.00  3 4      3.50  

7 2 1 2 1 2    1.60  4 3 3    3.33  3 2      2.50  

8 2 2 2 2 3    2.20  4 4 3    3.67  4 4      4.00  

9 3 2 2 2 2    2.20  3 3 3    3.00  3 3      3.00  

10 2 2 2 2 1    1.80  3 3 3    3.00  2 3      2.50  

11 3 3 3 3 3    3.00  3 3 3    3.00  3 3      3.00  

12 4 4 4 4 4    4.00  4 3 3    3.33  2 3      2.50  

13 2 2 2 3 3    2.40  3 3 3    3.00  2 2      2.00  

14 2 2 3 3 4    2.80  4 3 3    3.33  3 4      3.50  

15 4 4 4 3 4    3.80  4 4 3    3.67  2 3      2.50  

16 4 4 3 3 3    3.40  4 4 4    4.00  3 4      3.50  

17 2 1 2 1 2    1.60  3 3 3    3.00  3 2      2.50  

18 2 2 2 2 3    2.20  3 4 4    3.67  4 4      4.00  

19 3 2 2 2 2    2.20  3 3 3    3.00  3 3      3.00  

20 2 2 2 2 1    1.80  2 3 3    2.67  2 3      2.50  

21 3 3 3 3 3    3.00  4 3 3    3.33  3 3      3.00  

22 4 4 4 4 4    4.00  4 3 3    3.33  2 3      2.50  

23 2 2 2 3 3    2.40  5 4 4    4.33  2 2      2.00  

24 2 2 3 3 4    2.80  3 3 3    3.00  3 4      3.50  

25 4 4 4 3 4    3.80  3 3 3    3.00  2 3      2.50  

26 4 4 3 3 3    3.40  3 3 3    3.00  3 4      3.50  

27 2 1 2 1 2    1.60  4 3 3    3.33  3 2      2.50  

28 2 2 2 2 3    2.20  3 3 3    3.00  4 4      4.00  

29 3 2 2 2 2    2.20  4 3 3    3.33  3 3      3.00  

30 2 2 2 2 1    1.80  4 4 3    3.67  2 3      2.50  

31 2 2 3 3 4    2.80  4 3 3    3.33  3 4      3.50  

32 4 4 4 3 4    3.80  4 3 3    3.33  2 3      2.50  

33 4 4 3 3 3    3.40  5 4 4    4.33  3 4      3.50  

34 2 1 2 1 2    1.60  3 3 3    3.00  3 2      2.50  

35 2 2 2 2 3    2.20  3 3 3    3.00  4 4      4.00  

36 3 2 2 2 2    2.20  3 3 3    3.00  3 3      3.00  

37 2 2 2 2 1    1.80  4 3 3    3.33  2 3      2.50  
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Frequencies 

 
Frequency Table 

 
x1.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 12 32.4 32.4 40.5 

3 7 18.9 18.9 59.5 

4 13 35.1 35.1 94.6 

5 2 5.4 5.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x1.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 13 35.1 35.1 35.1 

3 13 35.1 35.1 70.3 

4 9 24.3 24.3 94.6 

5 2 5.4 5.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x1.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 9 24.3 24.3 32.4 

3 21 56.8 56.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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x1.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 6 16.2 16.2 24.3 

3 21 56.8 56.8 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x2.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 14 37.8 37.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x2.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 16 43.2 43.2 51.4 

3 14 37.8 37.8 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x2.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 8.1 8.1 8.1 

2 12 32.4 32.4 40.5 

3 18 48.6 48.6 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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x2.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 11 29.7 29.7 40.5 

3 18 48.6 48.6 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x2.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 16 43.2 43.2 43.2 

3 17 45.9 45.9 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x2.6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 16 43.2 43.2 43.2 

3 17 45.9 45.9 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x3.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 16 43.2 43.2 43.2 

4 18 48.6 48.6 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x3.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 30 81.1 81.1 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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x3.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 34 91.9 91.9 91.9 

4 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x4.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 7 18.9 18.9 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x4.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 19 51.4 51.4 62.2 

3 3 8.1 8.1 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x4.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 19 51.4 51.4 51.4 

3 11 29.7 29.7 81.1 

4 7 18.9 18.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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x4.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 12 32.4 32.4 43.2 

3 18 48.6 48.6 91.9 

4 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x4.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 10.8 10.8 10.8 

2 8 21.6 21.6 32.4 

3 14 37.8 37.8 70.3 

4 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x5.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 2.7 2.7 2.7 

3 18 48.6 48.6 51.4 

4 15 40.5 40.5 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
x5.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 29 78.4 78.4 78.4 

4 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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x5.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 32 86.5 86.5 86.5 

4 5 13.5 13.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
y.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 14 37.8 37.8 37.8 

3 19 51.4 51.4 89.2 

4 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
y.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 7 18.9 18.9 18.9 

3 18 48.6 48.6 67.6 

4 12 32.4 32.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1tot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability X1 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.835 .946 5 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1tot 

x1.1 1.000 .708 .758 .540 .873 

x1.2 .708 1.000 .822 .703 .912 

x1.3 .758 .822 1.000 .718 .926 

x1.4 .540 .703 .718 1.000 .820 

x1tot .873 .912 .926 .820 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x1.1 20.1081 29.766 .820 . .779 

x1.2 20.0811 31.188 .883 . .787 

x1.3 20.3784 32.408 .905 . .798 

x1.4 20.2162 33.063 .770 . .811 

x1tot 11.5405 10.255 1.000 . .896 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2tot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability X2 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.802 .933 7 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2tot 

x2.1 1.000 .943 .833 .629 .432 .675 .922 

x2.2 .943 1.000 .922 .611 .318 .525 .891 

x2.3 .833 .922 1.000 .518 .390 .390 .838 

x2.4 .629 .611 .518 1.000 .556 .556 .797 

x2.5 .432 .318 .390 .556 1.000 .752 .684 

x2.6 .675 .525 .390 .556 .752 1.000 .774 

x2tot .922 .891 .838 .797 .684 .774 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x2.1 28.7568 44.578 .906 . .764 

x2.2 28.8378 43.529 .865 . .758 

x2.3 28.7297 44.258 .800 . .765 

x2.4 28.7568 44.356 .749 . .768 

x2.5 28.6757 47.114 .630 . .787 

x2.6 28.6757 46.225 .734 . .779 

x2tot 15.6757 13.336 1.000 . .900 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x3.1 x3.2 x3.3 x3tot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability X3 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.837 .919 4 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 x3.1 x3.2 x3.3 x3tot 

x3.1 1.000 .603 .643 .922 

x3.2 .603 1.000 .615 .833 

x3.3 .643 .615 1.000 .814 

x3tot .922 .833 .814 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x3.1 16.1892 2.935 .857 . .717 

x3.2 16.6486 3.845 .766 . .807 

x3.3 16.7568 4.245 .766 . .844 

x3tot 9.9189 1.299 1.000 . .766 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4tot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability X4 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.822 .954 6 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4tot 

x4.1 1.000 .919 .776 .599 .447 .852 

x4.2 .919 1.000 .844 .786 .569 .936 

x4.3 .776 .844 1.000 .772 .776 .943 

x4.4 .599 .786 .772 1.000 .734 .878 

x4.5 .447 .569 .776 .734 1.000 .800 

x4tot .852 .936 .943 .878 .800 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x4.1 24.0811 51.410 .816 . .790 

x4.2 24.2973 48.215 .917 . .767 

x4.3 24.1892 51.491 .930 . .786 

x4.4 24.3243 52.059 .852 . .792 

x4.5 24.0000 51.167 .748 . .791 

x4tot 13.4324 15.641 1.000 . .924 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=x5.1 x5.2 x5.3 x5tot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability X5 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 



100 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.833 .912 4 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 x5.1 x5.2 x5.3 x5tot 

x5.1 1.000 .547 .498 .879 

x5.2 .547 1.000 .753 .850 

x5.3 .498 .753 1.000 .809 

x5tot .879 .850 .809 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

x5.1 16.2432 3.634 .783 . .741 

x5.2 16.5676 4.586 .791 . .800 

x5.3 16.6486 4.901 .751 . .828 

x5tot 9.8919 1.544 1.000 . .750 

 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=y.1 y.2 ytot 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR 
  /SUMMARY=TOTAL. 

Reliability Y 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 37 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.874 .897 3 

 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 y.1 y.2 ytot 

y.1 1.000 .499 .852 

y.2 .499 1.000 .878 

ytot .852 .878 1.000 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

y.1 9.0000 3.389 .741 . .875 

y.2 8.5946 3.137 .770 . .838 

ytot 5.8649 1.398 1.000 . .664 

 

 

 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT y 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5. 

 
Regression 

 
 
[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 x5, x3, x1, x2, x4
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: y  

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
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1 .786
a
 .619 .557 .39348 

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x1, x2, x4  

 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.782 5 1.556 10.052 .000
a
 

Residual 4.800 31 .155   

Total 12.581 36    

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x1, x2, x4    

b. Dependent Variable: y     

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.990 .945  7.398 .000 

x1 .286 .103 .117 1.838 .008 

x2 .025 .154 .258 1.629 .113 

x3 -1.212 -.196 -.778 -6.171 .000 

x4 .375 .130 .501 2.886 .007 

x5 .166 .179 .116 1.927 .036 

a. Dependent Variable: y     

 
 


