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ABSTRACT 

This research aims to investigate the factors that influenced the behavioral 

intensity taxpayers for using e-filling, particularly in Semarang. The variables which are 

used in this research is dependent variabel that is behavioral intensity for the e-filling 

usage while independent variables are perceived usefulness, perceived ease of use, 

complexity, security and privacy, readiness technology taxpayers information. 

 Data used in this research is primary data by using questionaire. Respondent are  

the Corporate Taxpayers who reported SPT Masa using e-filling in Semarang. Sample 

collection methods used in this research was convenience sampling. Data analysis in this 

research uses the Technology Acceptance Models (TAM) with SPSS program. 

 The result showed that: (1) Perceived Usefulness significantly positive influence to 

behavioral intensity for the e-filling usage, (2) Perceived Ease of Use significantly positive 

influence to behavioral intensity for the e-filling usage, (3) Complexity significantly 

negative influence to behavioral intensity for the e-filling usage, (4) Security and Privacy 

significantly positive influence to behavioral intensity for the e-filling usage, (5) Readiness 

Technology Taxpayers Information significantly positive influence to behavioral intensity 

for the e-filling usage. 
 

Keywords: Technology Acceptance Models (TAM), E-filling, Behavioral Intensity for the   

E-filling Usage, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Complexity, 

Security and Privacy, Readiness Technology Taxpayers Information. 

PENDAHULUAN 
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 berkembangannya ilmu 

pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan bidang kearsipan 

yang semakin baik.  

Dengan berkembangannya teknologi dibidang kearsipan maka munculah 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 
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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-filling) 

Melalui Perusahaan Penyedia Jasa 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. 

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Wilayah DJP I Jawa Tengah dari tahun 2010 

sampai tahun 2011, jumlah Wajib Pajak kota Semarang mengalami peningkatan dimana untuk 

tahun 2010 terdaftar 221.000 Wajib Pajak sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 271.291 

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

penurunan dimana untuk tahun 2010 sekitar 250 Wajib Pajak sedangkan untuk tahun 2011 hanya 

sekitar 216 Wajib Pajak yang terdaftar menggunakan e-filling. Dari data tersebut, sebagian besar 

yang menggunakan e-filling adalah Wajib Pajak Badan. Dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit 

Wajib Pajak Badan yang terdaftar menggunakan e-filling dari total keseluruhan Wajib Pajak kota 

Semarang. Seperti yang telah dijelaskan  bahwa  e-filling  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-filling ini menarik untuk 

diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-filling? (2) Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling? (3) Apakah kerumitan berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling? (4) Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh 

terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling? (5) Apakah tingkat kesiapan teknologi 

informasi wajib pajak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling? 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of 

Reasoned Action (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu 

persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavioral control). Dimana menurut Chau dan Hu 

(2002) konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu 

dalam rangka melakukan perilaku tertentu. TPB dalam penelitian ini sebagai dasar hipotesis ketiga. 

Dengan penjelasan bahwa individu akan memutuskan untuk menggunakan e-filling  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 individu tersebut tidak akan menggunakan e-filling, sehingga tidak ada 

pula penggunaan berkelanjutan atau secara intensitas. 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. 

Task Technology Fit (TTF) dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). 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. Maka dalam penelitian ini TTF dijadikan sebagai dasar hipotesis 

pertama yaitu menyinggung bahwa Wajib Pajak akan menggunakan sistem e-filling karena sistem 

e-filling tersebut dirasakan memberikan manfaat yang positif bagi para Wajib Pajak tersebut 

sehingga persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan atau penggunaan secara 

berkelanjutan (intensitas). TTF juga digunakan sebagai dasar hipotesis keempat bahwa tingkat 

keamanan dan kerahasiaan merupakan manfaat positif yang diberikan e-filling sehinggga 
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berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan sistem e-filling tersebut 

bahkan secara berkelanjutan (intensitas). 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis  (1989) yaitu 

suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan 

menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.Pengguna yang dimaksud 

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

filling. Pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku penerimaan Wajib Pajak 

Badan terhadap penggunaan e-filling. 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 dalam behavior, yaitu pada saat individu 

menggunakan teknologi informasi tersebut dan memutuskan untuk terus menggunakan setiap 

memerlukan maka itulah yang dikatakan intensitas penggunaan teknologi informasi. 

  

Pengaruh Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) Terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity for the E-filling Usage) 
Pikkarainen, et al (2004) 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-

filling. Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2009) menunjukkan bahwa perceive 

usefulness berpengaruh siginfikan positif terhadap minat perilaku penggunaan e-filling.  

Berhubungan dengan intensitas perilaku penggunaan e-filling sebagai variabel dependen 

belum pernah dilakukan, namun intensitas masih termasuk di dalam behavior berdasarkan TPB. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin Wajib Pajak mempersepsikan e-filling memberikan 

kegunaan (manfaat) terhadap peningkatan produktivitas maka, Wajib Pajak akan terus 

menggunakan e-filling. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian  sebagai 

berikut: 

H1:  Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) berpengaruh positif terhadap Intensitas 

Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity For The E-filling Usage).  

 

Pengaruh Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) Terhadap Intensitas Perilaku 

Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity for the E-filling Usage)  
 Wang, et al. (2003) 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. (2004) menyatakan bahwa 

perceived ease of use berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan sistem online banking.  

Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para Wajib Pajak yang telah mencoba atau 

menggunakan e-filling di Indonesia menunjukkan hasil bahwa Persepsi kemudahan berpengaruh 

signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Dewi 

(2009) bahwa perceived ease of use mempengaruhi minat.  

 Kemudahan Pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-filling. Jika pengguna 

menginterpretasikan bahwa sistem e-filling mudah digunakan maka penggunaan sistem akan 

tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan 

tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling dapat meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 H2 : Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) berpengaruh positif terhadap Intensitas 

Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity For The E-filling Usage).
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Pengaruh Kerumitan (Complexity) Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan 

E-filling (Behavioral Intensity for the E-filling Usage)  
Penelitian yang dilakukan oleh Amroso dan Gardner (2004) 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 (2009) 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. (1991) dalam 

Amroso Gardner (2004) 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-filling) dengan alasan belum terbiasa 

dan mereka menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat menyita waktu dalam 

mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami, sehingga Wajib Pajak enggan untuk 

menggunakan e-filling. Ketika Wajib Pajak mempersepsikan bahwa e-filling itu rumit, maka 

mereka akan cenderung untuk tidak menggunakan e-filling atau dengan kata lain Kerumitan 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Kerumitan (Complexity) berpengaruh  negatif terhadap Intensitas Perilaku Dalam 

Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity For The E-filling Usage).  

 

Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan (Security and Privacy) Terhadap Intensitas 

Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity for the E-filling Usage)  
Pikkarainen, et al. (2004) 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 (2008) yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif 

terhadap tingkat penggunaan e-banking. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi (2009) 

security and privacy berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-filling.  

Dalam melaporkan pajak melalui e-filling, 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-filling 

atau dengan kata lain Keamanan dan Kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 H4 : Keamanan dan Kerahasiaan (Security And Privacy) berpengaruh positif terhadap 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity For The E-filling Usage). 

 

Pengaruh Kesiapan Teknologi Informasi Wajb  Pajak (Readiness Technology 

Taxpayers Infermation) Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling 

(Behavioral Intensity for the E-filling Usage)  
Lai (2008) 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). Tingkat Kesiapan Teknologi mempengaruhi keinginan dalam menggunakan Sistem 

Informasi. Kemudian akan timbul minat untuk menggunakan sistem informasi (e-filling) apabila 

pada dasarnya pribadi seseorang tersebut 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. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan 



DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING 

      

 

Volume 1,  Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 5 

 

 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H5 : Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (Readiness Technology Taxpayers 

Information) berpengaruh positif terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling 

(Behavioral Intensity For The E-filling Usage).  

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian  

1. Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling (Behavioral Intensity For The 

E-filling Usage) 
Variabel intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling (behavioral intensity for the e-

filling usage) menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Intensitas perilaku 

merupakan ukuran kekuatan untuk menunjukkan bahwa seberapa sering wajib pajak 

melaporkan pajaknya melului e-filling, dimana dalam hal ini sampel yang dipilih adalah wajib 

pajak badan yang sudah menggunakan e-filling. Untuk mengukurnya, variabel intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-filling (behavioral intensity for the e-filling usage) menggunakan 

skala likert 5 poin (5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 

tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). Berikut ini 

adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling 

(behavioral intensity for the e-filling usage). 

1. Saya selalu menggunakan e-filling saat ini. 

2. Saya berkehendak untuk melanjutkan menggunakan e-filling di masa depan. 

 

2. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 
Variabel persepsi kegunaan (perceived usefulness) menggunakan data primer yang 

berasal dari kuesioner. Persepsi kegunaan didefinisikan bagaimana individu 

menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari pemakaian sistem. Jika individu 

menginterpretasikan bahwa e-filling dapat menguntungkan maka secara langsung akan 

menggunakan sistem e-filling. Namun sebaliknya jika individu merasa kurang percaya atau 

tidak mengetahui manfaat dari sistem e-filling tersebut maka akan ragu untuk 

menggunakannya. Untuk mengukur varibel persepsi kegunaan digunakan skala likert 5 poin 

(5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), 

poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). Berikut ini adalah jenis 

pertannyaan penelitian mengenai persepsi kegunaan (perceived usefulness). 

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

2. Penggunaan e-filling dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak saya. 

 

3. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) 
Variabel persepsi kemudahan (perceived ease of use) menggunakan data primer yang 

berasal dari kuesioner. Persepsi kemudahan didefinisikan bagaimana individu 

menginterpretasikan bahwa mempelajari dan menggunakan sistem tersebut merupakan hal 

yang mudah. Untuk mengukur variabel persepsi kemudahan (perceived ease of use) 

menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju 

(STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai persepsi kemudahan (perceived ease 

of use). 

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

2. Menggunakan e-filling adalah mudah bagi saya.  

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

4. Saya mudah beradaptasi dengan e-filling. 

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

6. Secara keseluruhan e-filling adalah mudah digunakan. 

 

4. Kerumitan (Complexity) 
Variabel kerumitan (complexity) menggunakan data primer yang berasal dari 

kuesioner. Kerumitan didefinisikan sebagai ukuran dimana suatu sistem dinilai mudah atau 
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sulit dipahami. Ukuran kerumitan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan 

yang dimiliki pengguna dalam pemahaman sistem tersebut. Untuk mengukur variabel 

kerumitan (complexity) menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale) dimulai dari 

poin 1 sangat tidak setuju (STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), 

poin 5 sangat setuju (SS). Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai kerumitan 

(complexity). 

1. Menggunakan e-filling dapat menyita banyak waktu saya ketika mengerjakan 

banyak tugas. 

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

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

 

5. Keamanan Dan Kerahasiaan (Security And Privacy) 
Variabel keamanan dan kerahasiaan (security and privacy) menggunakan data primer 

yang berasal dari kuesioner. Menurut Firmawan (2009) 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. Untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan (security and privacy) 

menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju 

(STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). 

Berikut ini adalah jenis pertanyaan penelitian mengenai keamanan dan kerahasiaan (security 

and privacy). 

1. Pemanfaatan layanan pelaporan pajak dengan menggunakan e-filling adalah aman 

bagi saya. 

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

memberikan tingkat jaminan yang tinggi. 

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

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

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

mempengaruhi saya dalam memanfaatkan layanan pelaporan pajak. 

 

6. 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-filling. Untuk mengukur variabel 

kesiapan teknologi informasi wajib pajak (readiness technology taxpayer information) 

menggunakan skala likert 5 poin (5-point likert scale) dimulai dari poin 1 sangat tidak setuju 

(STS), poin 2 tidak setuju (TS), poin 3 netral (N), poin 4 setuju (S), poin 5 sangat setuju (SS). 

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. 

Penentuan Sampel  
Sampel penelitian di dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Badan di kota Semarang 

yang melaporkan SPT Masa melalui e-filling. Pemilihan Wajib Pajak Badan sebagai responden 

dalam penelitian ini dikarenakan Wajib Pajak Badan tergolong lebih banyak yang sudah 

menggunakan e-filling serta Wajib Pajak Badan tersebut mayoritas melaporkan SPT Masa, 

sehingga hasil penelitian bisa lebih signifikan.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling. Convenience sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk
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memudahkan pelaksanaan riset dengan alasan bahwa jumlah populasi yang diteliti tidak 

diketahui sehingga terdapat kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah. 

Metode Analisis  
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

Y =  + 1Х1 + 2Х2 + 3Х3 + 4Х4 + 5Х5   
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 

 : Koefisien Regresi 

 : error 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Sampel Penelitian  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan 

usahanya di wilayah kota Semarang. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan di wilayah 

kota Semarang yang melaporkan SPT Masa melalui  e-filling. Metode pengumpulan sampel dengan 

menggunakan kuesioner, baik dikirim langsung, melalui pos maupun mengirimkannya melalui e-

mail (electronic mail)  dengan responden Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT Masa melalui 

e-filling sebagai sarana pelaporan pajak. Ketika kuesioner dikirim langsung ternyata beberapa 

perusahaan tidak berkenan untuk mengisi kuesioner dikarenakan isi kuesioner yang menyangkut 

perpajakan dianggap sebagai rahasia perusahaan. 
Tabel 1 

Distribusi Kuesioner Penelitian 

Keterangan  Jumlah Kuesioner  

Jumlah kuesioner yang dikirim 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang tidak lengkap 

120 

79 

41 

7 

Sampel akhir pengamatan  72 

Sumber: Data primer yang diolah, 2012 

 Pada tabel 2 berikut ini menunjukkan nilai minimum, maksimum, mean dan median pada 

variabel-variabel penelitian yaitu behavioral intensity for the e-filling usage (BIEU), perceived 

usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), Complexity (COMP), security and privacy (SP), 

dan readiness technology taxpayers information (RTTI). 
Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

VARIABEL KISARAN TEORITIS KISARAN PRAKTIS 

Min Max Mean Min Max Mean Median 

BIEU 

PU 

PEOU 

COMP 

SP 

RTTI 

2 

4 

6 

3 

5 

3 

10 

20 

30 

15 

25 

15 

6 

12 

18 

9 

15 

9 

8 

16 

22 

3 

14 

11 

10 

20 

30 

10 

25 

15 

8,72 

17,39 

25,60 

5,57 

21,07 

13,28 

8,00 

16,00 

25,00 

6,00 

21,00 

13,50 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2012
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Tabel 2 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 72 

responden. Variabel behavioral intensity for the e-filling usage (BIEU) terdiri dari 2 buah 

pertanyaan pada skala likert 5 poin, dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak 

terhadap penggunaan e-filling meningkat, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa wajib 

pajak terhadap penggunaan e-filling menurun. Adapun kisaran teoritis jawaban adalah 2-10 dengan 

rata-rata teoritis sebesar 6. Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 8-10, nilai 

mean variabel behavioral intensity for the e-filling usage sebesar 8,72 dan nilai mediannya sebesar 

8,00. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak terhadap penggunaan e-filling meningkat. 

Variabel perceived usefulness (PU) terdiri dari 4 buah pertanyaan pada skala likert 5 poin, 

dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan manfaat yang diperoleh 

dalam menggunakan e-filling, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa wajib pajak tidak 

mengetahui manfaat yang diperoleh dalam menggunakan e-filling.Adapun kisaran teoritis jawaban 

adalah 4-20 dengan rata-rata teoritis sebesar 12. Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) 

sebesar 16-20, nilai mean variabel perceived usefulness sebesar 17,39 dan nilai mediannya sebesar 

16,00. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui manfaat yang diperoleh dalam 

menggunakan e-filling. 

Variabel perceived ease of use (PEOU) terdiri dari 6 buah pertanyaan pada skala likert 5 

poin, dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak menginterpretasikan sistem e-

filling mudah digunakan, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa wajib pajak 

menginterpretasikan sistem e-filling tidak mudah digunakan. Adapun kisaran teoritis jawaban 

adalah 6-30 dengan rata-rata teoritis sebesar 18. Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) 

sebesar 22-30, nilai mean variabel perceived ease of use sebesar 25,60 dan nilai mediannya sebesar 

25,00. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menginterpretasikan sistem e-filling mudah 

digunakan. 

Variabel complexity (COMP) terdiri dari 3 buah pertanyaan pada skala likert 5 poin, 

dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kerumitan dalam 

menggunakan e-filling, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa wajib pajak tidak 

mengalami kerumitan dalam menggunakan e-filling. Adapun kisaran teoritis jawaban adalah 3-15 

dengan rata-rata teoritis sebesar 9. Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 3-10, 

nilai mean variabel complexity sebesar 5,57 dan nilai mediannya sebesar 6,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa wajib pajak tidak mengalami kerumitan dalam menggunakan e-filling. 

Variabel security and privacy (SP) terdiri dari 5 buah pertanyaan pada skala likert 5 poin, 

dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak yakin dalam pelaporan pajak melalui e-

filling terjamin kemanan dan kerahasiaannya, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa 

wajib pajak tidak yakin dalam pelaporan pajak melalui e-filling terjamin kemanan dan 

kerahasiaannya. Adapun kisaran teoritis jawaban adalah 5-25 dengan rata-rata teoritis sebesar 15. 

Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 14-25, nilai mean variabel security and 

privacy sebesar 21,07 dan nilai mediannya sebesar 21,00. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak 

yakin dalam pelaporan pajak melalui e-filling terjamin kemanan dan kerahasiaannya. 

Variabel readiness technology taxpayers information (RTTI) terdiri dari 3 buah pertanyaan 

pada skala likert 5 poin, dimana skor yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan wajib pajak 

terhadap teknologi tinggi, sebaliknya skor yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesiapan wajib 

pajak terhadap teknologi rendah. Adapun kisaran teoritis jawaban adalah 3-15 dengan rata-rata 

teoritis sebesar 9. Hasil kisaran jawaban responden (kisaran aktual) sebesar 11-15, nilai mean 

variabel readiness technology taxpayers information sebesar 13,28 dan nilai mediannya sebesar 

13,50. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan wajib pajak terhadap teknologi tinggi. 

Metode yang dilakukan dalam pengujian reliabilitas adalah dengan melihat nilai cronbach 

alpha yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3 

Uji Reliabilitas  

 Cronbach Alpha 

Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-filling  (BIEU)  ,864* 

Persepsi Kegunaan (PU) ,927* 

Persepsi Kemudahan (PEOU)  ,747* 

Kerumitan (COMP) ,805* 

Keamanan dan Kerahasiaan (SP)  ,775* 

Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak (RTTI)  ,751* 

* Reliabel  

Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Keandalan suatu konstruk dapat dinilai dari cronbach alpha. Apabila besarnya cronbach 

alpha di atas 0,70 dapat dikatakan  reliabel (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali 2011). Pada tabel 3 di 

atas terlihat bahwa semua konstruk reliabel. 

Metode yang dilakukan dalam pengujian validitas adalah melihat pearson correlation 

masing-masing indicator pertanyaan tiap variabel , ditunjukkan pada tabel 4 berikut : 
Tabel 4 

Uji Validitas 

Variabel No. Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Intensitas Perilaku Dalam 

Penggunaan E-filling (BIEU) 

1 

2 

0,937* 

0,939*  

Persepsi Kegunaan (PU) 1 

2 

3 

4 

0,779* 

0,929* 

0,953* 

0,956* 

Persepsi Kemudahan (PEOU) 1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,749* 

0,666* 

0,519* 

0,584* 

0,719* 

0,802* 

Kerumitan (COMP) 1 

2 

3 

0,822* 

0,884* 

0,839* 

Keamanan dan Kerahasiaan (SP) 1 

2 

3 

4 

5 

0,671* 

0,723* 

0,751* 

0,767* 

0,734* 

Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak (RTTI) 

1 

2 

3 

0,859* 

0,853* 

0,734* 

* Signifikan   

Sumber: Data primer yang diolah, 2012  

Berdasarkan hasil tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa pearson correlation di atas r tabel (r 

tabel= 0,232). Ini berarti bahwa masing-masing variabel penelitian lolos uji validitas. Hal ini juga 

dapat dikatakan bahwa masing-masing konstruk dapat digunakan sebagai variabel penelitian.  
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Pembahasan Hasil Penelitian  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi dan hasilnya sebagai 

berikut: 
Tabel 5 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta t hitung Sig 

PU ,113 2,150 ,035 

PEOU    ,099 2,185 ,032 

COMP -,115 -2,371 ,021 

SP ,086 2,154 ,035 

RTTI ,275 4,087 ,000 

 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2012 

Hasil pengujian Hipotesis pertama (H1) menyatakan Persepsi Kegunaan atau Perceived 

Usefulness (PU) berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling menunjukkan 

nilai t sebesar 2,150 dengan signifikansi 0,035. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, Persepsi Kegunaan 

secara signifikan dapat berpengaruh tehadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling. Arah 

koefisien regresi bertanda positif yang artinya semakin wajib pajak mempersepsikan e-filling dapat 

memberikan manfaat maka intensitas pengggunaan wajib pajak akan meningkat terhadpa e-filling. 

Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.  

Hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) menyatakan Persepsi Kemudahan atau Perceived 

Ease of Use (PEOU) berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling 

menunjukkan nilai t sebesar 2,185 dengan signifikansi 0,032. Nilai signifikansi pengujian tersebut 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, 

persepsi kemudahan secara signifikan dapat berpengaruh tehadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-filling. Arah koefisien regresi bertanda positif yang artinya semakin wajib pajak 

mempersepsikan sistem e-filling mudah digunakan, maka akan meningkatkan intensitas 

penggunaan e-filling. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) menyatakan Kerumitan atau Complexity (COMP) 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling menunjukkan nilai t sebesar 

2,371 dengan signifikansi 0,021. Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, keamanan dan kerahasiaan secara 

signifikan dapat berpengaruh tehadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling. Arah 

koefisien regresi bertanda negatif yang artinya semakin rumit sistem e-filling semakin rendah 

intensitas penggunaannya. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima. 

Hasil pengujian Hipotesis keempat (H4) menyatakan Keamanan dan Kerahasiaan atau 

Security and Privacy (SP) berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling 

menunjukkan nilai t sebesar 2,154 dengan signifikansi 0,035. Nilai signifikansi pengujian tersebut 

lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, 

keamanan dan kerahasiaan secara signifikan dapat berpengaruh tehadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-filling. Arah koefisien regresi bertanda positif yang artinya semakin aman dan 

terjamin kerahasiaan sistem e-filling maka intensitas penggunaan e-filling akan meningkat. Hal ini 

berarti Hipotesis 4 diterima.  

Hasil pengujian Hipotesis kelima (H5) menyatakan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib 

Pajak atau Readiness Technology Taxpayers Information (RTTI) berpengaruh terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-filling menunjukkan nilai t sebesar 4,087 dengan signifikansi 0,000.
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 Nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka 

ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, kesiapan teknologi informasi wajib pajak secara 

signifikan dapat berpengaruh tehadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling. Arah 

koefisien regresi bertanda positif yang artinya semakin tinggi tingkat kesiapan untuk menerima 

teknologi maka semakin tinggi intensitas penggunaan e-filling. Hal ini berarti Hipotesis 5 diterima.  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Perceived Usefulness berpengaruh signifikan positif terhadap Behavioral Intesity for 

the E-filling Usage. (2) Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Behavioral Intesity for 

the E-filling Usage. (3) Complexity berpengaruh negatif terhadap Behavioral Intesity for the E-

filling Usage. (4) Security and Privacy berpengaruh positif terhadap Behavioral Intesity for the E-

filling Usage. (5) Readiness Technology Taxpayer Information berpengaruh positif terhadap 

Behavioral Intesity for the E-filling Usage. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu menjadi bahan revisi 

penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Pemilihan sampel penelitian yang hanya menggunakan sampel 

Wajib Pajak  Badan yang berada di kota Semarang dan hanya Wajib Pajak Badan saja, tidak 

termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Penggunaan e-filling di Indonesia masih sedikit. (3) 

Adanya pasal 34 Undang-undang No. 6/1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16/2009, yang 

menjelaskan bahwa data Wajib Pajak dilindungi oleh Undang-Undang dan setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain mengenai data Wajib Pajak sehingga sampel yang digunakan 

terbatas. 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan yang telah 

dikemukakan di atas, maka penelitian ini memberikan saran untuk penelitian berikutnya yaitu:     

(1) Pemilihan sampel dapat mempertimbangkan untuk memperluas cakupan responden baik dari 

cakupan wilayah maupun jenis Wajib Pajak. (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah 

variabel lain yang sekiranya dapat memperjelas hasil penelitian.
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