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ABSTRAK 
 

Aprilia Indah Wahyuningsih. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib 
Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-FILING Pada 

KPP Pratama Pare. Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNP Kediri, 2017. Di bidang 
perpajakan, kantor Direktorat Jenderal Pajak telah menggunakan arsip elektronik, yang 
digunakan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya. Hal ini merupakan salah satu 
pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 
dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan 
kepada Wajib Pajak. Setiap orang yang memiliki penghasilan diatas rata-rata atau 
diharapkan untuk mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui sistem E-Filing berpengaruh positif 
terhadap wajib pajak, 2) untuk mengetahui mengetahui wajib pajak cukup puas dengan 
adannya sistem E-Filing, 3) untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
penggunaan E-filing. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini pegawai KPP Pratama Pare. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 30 responden.  Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t 
dan uji F. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Persepsi kebermanfaatan 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing wajib pajak. 2) Persepsi kemudahan 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing wajib pajak. 3) Kepuasan pengguna 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing wajib pajak. 4) Persepsi 
kebermanfaatan, persepsi kemudahan, dan kepuasan pengguna secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-filing wajib pajak. Berdasarkan hasil 
kesimpulan penelitian ini disarankan bagi pihak-pihak terkait lainnya seberapa pentingnya 
minat perilaku wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaan 
e-filing pada KPP Pratama Pare. 
 

KATA KUNCI : Wajib Pajak dan penggunaan E-Filing 
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I. LATAR BELAKANG 

 

Seiring dengan perkembangan 

jaman, perkembangan teknologi juga 

mengalami kemajuan yang cukup  

pesat, terutama pada perkembangan 

teknologi  internet. Salah satunya 

adalah kemajuan teknologi dalam 

bidang pengarsipan yaitu dengan 

adanya inovasi baru dalam 

mengarsipkan data. Arsip elektronik  

bersifat lebih praktis dan memiliki 

tingkat risiko yang lebih kecil dari 

pada arsip secara manual. Teknologi 

ini telah digunakan oleh berbagai 

instansi-instansi dan juga pelaku 

bisnis. Di bidang perpajakan, kantor  

Direktorat  Jenderal  Pajak telah  

menggunakan arsip elektronik, yang 

digunakan untuk mendokumentasikan 

semua arsip-arsipnya. Hal ini 

merupakan salah satu pembaharuan 

dalam sistem perpajakan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak, dengan maksud untuk 

memudahkan, meningkatkan serta 

mengoptimalisasikan pelayanan 

kepada Wajib Pajak. Dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, 

Wajib pajak harus datang ke Kantor 

Pelayanan Pajak ataupun dikirim 

melalui pos. Dengan itu maka 

diperlukan sumber daya manusia 

yang banyak dan juga tempat yang 

luas, serta waktu proses  yang lambat 

karena dikirim secara manual. Untuk 

itu Kantor Pelayanan Pajak  berupaya 

untuk melakukan pembaharuan 

sistem agar kewajiban perpajakan 

dapat dilakukan secara online, karena 

dengan menggunakan fasilitas 

internet informasi dapat diperoleh 

dengan sangat cepat dan juga 

mudah. Menyikapi meningkatnya 

kebutuhan Wajib Pajak akan tingkat 

pelayanan yang semakin baik, cepat, 

membengkaknya biaya pemrosesan 

laporan pajak, dan keinginan untuk 

mengurangi biaya proses administrasi 

laporan pajak menggunakan kertas, 

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 

Aplikasi (ASP). Pada tanggal 16 

Desember 2008 Direktorat Jenderal 
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Pajak  merevisi kembali dalam 

Peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008.E-

Filing yaitu sistem pelaporan atau 

penyampaian pajak dengan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara  

elektronik yang dilakukan melalui 

sistem on-line yang real time. Sistem 

ini bertujuan untuk menyediakan 

fasilitas pelaporan SPT secara online 

kepada Wajib Pajak, sehingga wajib 

pajak orang pribadi dapat 

melakukannya dari rumah atau 

tempatnya bekerja, sedangkan Wajib 

Pajak badan dapat melakukannya dari 

kantor. Hal ini akan dapat membantu 

Wajib Pajak mengurangi biaya dan 

waktu yang dibutuhkan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan SPT ke 

Kantor Pajak secara benar dan tepat 

waktu. E-Filing juga membantu karena 

ada media pendukung dari Penyedia 

Jasa Aplikasi (ASP) yang akan 

membantu dalam 24 jam sehari dan 7 

hari dalam seminggu. Dengan kata 

lain juga akan membantu Kantor 

Pajak dalam penerimaan laporan SPT 

dan menyingkat kegiatan pendataan 

dan pengarsipan laporan SPT (Aulia 

Dyanrosi, 2015).  

Menurut penelitian 

Dermayanti, 2004 peranan pajak di 

Indonesia saat ini sangat penting 

dalam pembiayaan negara. Pajak 

berkontribusi lebih dari 74% sumber 

penerimaan Negara. Instansi 

pemerintah yang diberi tugas dan 

wewenang  sebagai  pengumpul  

penerimaan  pajak  (fungsi  budgetair)  

di  Indonesia  adalah  Direktorat 

Jenderal Pajak dan menerapkan self 

assesment system akan efektif 

apabila kondisi kepatuhan sukarela 

(voluntary compliance) pada 

masyarakat telah terbentuk. 

Kenyataan yang ada di Indonesia  

menunjukkan  tingkat  kepatuhan  

masih  rendah,  hal  ini  bisa  dilihat  

dari  belum  optimalnya penerimaan  

pajak  yang  tercermin  dari  selisih  

antara  potensi  penerimaan  dan  

realisasi  penerimaan pajak  (tax  gap)  

dan  tax  ratio. Angka  tax  gap  yang  

signifikan  dan  tax  ratio  yang  masih  

rendah menunjukkan usaha 

memungut pajak (tax effort) Indonesia 

rendah, dalam hal ini adalah 

administrasi perpajakan. Pelaksanaan  

administrasi  perpajakan  seringkali  

menemui  kendala  adminstrasi  

apabila dilakukan secara manual 

terutama pada sistem pelaporan. 

Untuk mengatasi kendala diatas 

Direktorat Jenderal Pajak membuat 

sistem pelaporan surat pemberitahuan 

(SPT) secara elektronik yang  disebut 

dengan E-Filing. Namun berdasarkan 

realita wajib pajak masih enggan 

membayar pajak menggunakan 

sistem E-Filing karena keterbatasan 

pengetahuan dan informasi serta 

prosedur penggunaan E-Filing dan 

masih ada kekhawatiran 
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menggunakan sistem E-Filing saat 

melakukan penyampaian SPT pada 

jumlah banyak jika sewaktu-waktu 

internet mengalami eror atau down 

sehingga data tidak terekam dan 

justru hilang atau tidak masuk di 

database.  

Menurut Suhendra 2010 

Rasio Kepatuhan wajib Pajak dalam 

menyampaikan Surat Pemberitauan 

Tahunan (SPT) hingga April 2010 

telah mencapai 54,84 % atau 7,73 

juta. Jumlah SPT diterima mencapai 

7.733.271 dari total wajib pajak 

terdaftar wajib menyampaikan SPT 

Tahunan PPH sebesar 14.101.933. 

pada 2009 rasio kepatuhan wajib 

pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 

52,61% dengan jumlah pajak terdaftar 

sebesar 10.289.590. 

Penelitian ini mengambil 

sampel Wajib Pajak KPP Pratama 

Pare karena Wajib Pajak yang 

menggunakan sistem E-Filing 

sepertinya relatif masih sedikit. 

perbedaan pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini difokuskan pada 

seberapa besar minat pengguna E-

Filing. Maka judul yang saya ambil 

dalam penelitian ini adalah “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Perilaku  Wajib Pajak Guna 

Meningkatkan Kepatuhan  Wajib 

Pajak Terhadap Penggunaan E-

Filing Pada Kpp Pratama Pare”.

II.  METODE PENELITIAN 
 
A. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2012:2) variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pendapat tersebut 

maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas (variabel 

independen) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atas 

timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat) (Sugiyono 

2012:4). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah minat 

pengguna E-Filing (X1), 

Kepatuhan Wajib Pajak (X2).  

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat (variabel 

dependen) adalah variabel yang 

di pengaruhi atau menjadi akibat 

karena adannya variabel bebas 

(Sugino 2012:4). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah 

perilaku Wajib Pajak (Y). 
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B. Definisi Operasional Variabel  

a. Minat Perilaku Penggunaan E-

Filing (Behavioral Intention for 

the E-Filing Usage). 

Minat atau intensi 

(intention) adalah keinginan untuk 

melakukan perilaku. Menurut 

Fisbein dan Ajzen (1975), Minat 

perilaku adalah suatu ukuran 

tentang kekuatan tujuan 

seseorang untuk melakukan 

tindakan khusus. Dapat 

dikatakan, minat perilaku 

penggunaan E-Filing adalah 

ukuran kekuatan dari minat 

seseorang untuk menunjukkan 

perilaku terhadap adanya sistem 

E-Filing. Menurut teori tindakan 

beralasan perilaku merupakan 

penentu langsung dari tindakan 

atau perilaku. Tindakan atau 

perilaku yang dimaksud disini 

adalah perilaku dalam 

menggunakan E-Filing. Terdapat 

dua alasan yang menunjukkan 

mengapa banyak perusahaan 

mulai menyediakan layanan 

online. Pertama, perusahaan 

akan dapat menghemat biaya bila 

dibandingkan dengan layanan 

secara manual. Kedua, 

perusahaan dapat mengurangi 

jumlah jaringan kantor cabang 

mereka dan meng-downsize 

jumlah staf, yang mana telah 

membawa terciptanya layanan 

self-service bagi pengguna (user). 

Pihak Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) menyediakan fasilitas E-

Filing ini dengan maksud untuk 

menyediakan suatu layanan 

pelaporan pajak bagi WP secara 

online dan realtime. Sistem E-

Filing harus memberikan banyak 

manfaat, mudah dipahami, 

bersifat praktis sehingga WP 

tertarik atau berminat terhadap E-

Filing. 

b. Perilaku Wajib Pajak 

Teori Perilaku Terencana 

(Theory of Planned 

Behavior/TPB) Ajzen (1991) 

dalam Hidayat & Nugroho (2010) 

dijelaskan bahwa perilaku individu 

terhadap ketentuan perpajakan 

dipengaruhi oleh niat (intention) 

untuk berperilaku. Niat untuk 

berperilaku dipengaruhi oleh 3 

(tiga) faktor, yaitu : 

1) Keyakinan-keyakinan perilaku 

(Behavioral belief), yaitu 

keyakinan akan hasil dari 

suatu perilaku (outcome belief) 

dan evaluasi terhadap hasil 

perilaku tersebut. Keyakinan 

dan evaluasi hasil ini akan 

membentuk variabel sikap 

(attitude) terhadap perilaku itu. 

Sikap (attitude) diartikan 
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sebagai perasaan mendukung 

atau memihak (favorableness) 

atau perasaan tidak 

mendukung atau tidak 

memihak (unfavorableness) 

terhadap suatu objek yang 

akan disikapi. Perasaan ini 

timbul dari evaluasi individual 

atas keyakinan terhadap hasil 

yang didapatkan dari perilaku 

tertentu. 

2) Keyakinan normatif (Normative 

belief), yaitu keyakinan individu 

terhadap harapan normatif 

orang lain yang menjadi 

rujukannya, seperti keluarga, 

teman, konsultan pajak dan 

motivasi untuk mencapai 

harapan tersebut. Harapan 

normatif ini membentuk 

variabel noma subjektif 

(subjective norm) atas suatu 

perilaku. Norma subjektif 

(subjective norm) diartikan 

sebagai pengaruh dari orang-

orang yang ada disekitar yang 

direferensikan (teman, 

keluarga, atau pimpinan). 

Norma ini lebih mengacu pada 

persepsi individu terhadap 

apakah individu setuju atau 

tidak setuju atas perilakunya 

serta motivasi yang diberikan 

oleh mereka kepada individu 

untuk berperilaku tersebut. 

3) Keyakinan kontrol (Control 

belief), yaitu keyakinan individu 

tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau 

menghambat perilakunya dan 

persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal tersebut 

mempengaruhi perilakunya. 

Control belief ini membentuk 

variabel kontrol perilaku yang 

dipersepsikan (perceived 

behavioral control). Kontrol 

perilaku yang dipersepsikan 

dalam hal ini mengacu pada 

persepsi seseorang terhadap 

sulit tidaknya melaksanakan 

perilaku yang diinginkan, 

terkait dengan keyakinan akan 

tersedia atau tidaknya sumber 

dan kesempatan yang 

diperlukan untuk mewujudkan 

perilaku tertentu. 

 

b. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak 

adalah tindakan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan 

ketentun pertauran peundang-

undangan dan peraturan 

pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu Negara.  

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Simki-Economic Vol. 01 No. 09 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

APRILIA INDAH W | 13.1.02.01.0047 

Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 9|| 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian Kuantitatif, 

yaitu adalah pendekatan penelitian 

yang menggunakan data berupa 

angka-angka, dan dianalisis 

menggunakan statistik (Sugiyono 

2010:12). 

2. Jenis Penelitian 

Teknik penelitian yang di 

gunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif, yaitu 

merinci menjelaskan dan 

menggambarkan secara bentuk 

kalimat dari data numerik yang 

diperoleh dari penelitian (Sugiyono 

2010:109) 

D. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pare Kota Kediri yang beralamat di 

jalan Hasanudin No.16 Kediri 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian 

terhitung mulai pada saat 

pengajuan judul sampai dengan 

penyusunan laporan yaitu mulai 

bulan Februari 2017 sampai 

dengan bulan Juli 2017. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 

148), mendefinisikan populasi 

sebagai berikut : 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

obyet/sibyek yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh wajib pajak yang 

menggunakan E-Filing pada KPP 

Pratama Pare. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono Sampel 

adalah “bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”.Pengambilan 

Sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2013:159), menjelaskan 

tentang dasar minimal 

pengambilan sampel adalah  

jumlah sampel minimal adalah 10 

kali jumlah variabel yang diteliti. 

berdasarkan teori diatas maka 

dapat di tentukan jumlah anggota 

sampel yang di teliti adalah 30 

observasi. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

  a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas digunakan 

dalam model regresi untuk 

menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan terdistribusi 
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secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah model 

regresi yang memiliki nilai 

residual yang terdistribusi secara 

normal. Berikut hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada 

gambar Grafik 4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Grafik normal probability 

plot 

Sumber: Output SPSS 

   Untuk analisis grafik, 

berdasarkan Gambar 4.1 di atas 

dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut 

sudah memenuhi dasar asumsi 

normalitas, bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

  Sedangkan pengujian 

normalitas dengan menggunakan 

analisis statistik dapat 

menggunakan Kolmogorov-

Smirnov (K‐S) dengan 

menggunakan taraf signifikan 

sebesar 0,05 atau 5%, 

ditunjukkan pada Tabel 4.9 di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandar

dized 

Residual 

N 29 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 33.8966 

Std. Deviation 1.50226 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .127 

Positive .069 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z .682 

Asymp. Sig. (2-tailed) .742 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Sumber: Output SPSS versi 17 

     Uji Normalitas dengan 

menggunakan kolmogorov-

smirnov (K-S) menunjukkan 

bahwa data residual yang diolah 

adalah berdistribusi normal, hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.9 

yang menunjukkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,742. Angka 

ini lebih besar dari  = 0,05, 
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sehingga hasil ini menunjukkan 

data berdistribusi normal. 

  b. Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antara variabel 

pengganggu pada periode 

tertentu dengan variabel 

pengganggu periode sebelumnya. 

Hasil uji Durbin‐Watson (DW test) 

dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Tabel 4.10 di bawah ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

M

od

el R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin-

Watson 

1 .727
a
 .529 .494 2.00272 2.163 

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib 

Pajak , Perilaku Wajib Pajak  

b. Dependent Variable: Minat Penggunaa E-

Filing 

   Sumber: output SPSS versi 17 

     Dari hasil uji autokorelasi 

tersebut diketahui bahwa nilai du 

sebesar 1,6498, nilai dw sebesar 

1,675 dan nilai 4-d sebesar 1,837. 

Dengan demikian 4-DW = 2,163 

yaitu 1,837 > 1,6498 artinya 

model regresi ini sudah bebas 

dari autokorelasi.  

  c. Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolinearitas 

bertujuan menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas. 

Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. hasil uji 

multikolinearitas ditunjukkan pada 

Tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Toleran

ce VIF 

1 Perilaku Wajib 

Pajak  

.985 1.015 

Kepatuhan Wajib 

Pajak  

.985 1.015 

a. Dependent Variable: Minat Penggunaa E-Filing 

     Sumber: Output SPSS versi 17.0 

  Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh nilai VIF untuk variabel 

perilaku wajib pajak sebesar 

1,015, untuk variabel kepatuhan 

wajib pajak sebesar 1,015. Kedua 

variabel mempunyai Nilai 

Variance Inflaction Factor (VIF) 

juga di atas 10 dan dari nilai 

Tolerence di bawah 0,1 yaitu 

sebesar 0,985 dan 0,985, 

sehingga secara umum dapat 

dikatakan bahwa antar variabel 

independen dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan adanya 

multikolinieritas. 2 

  d. Uji Heteroskedastisitas 
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     Gejala heteroskedastisitas 

timbul karena adanya 

ketidakstabilan variansi error 

sehingga hasil regresi menjadi 

diragukan karena estimator yang 

digunakan menjadi tidak efisien. 

Pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan 

membentuk diagram plot untuk 

melihat pola persebaran data. 

Apabila pola persebaran data 

tidak membentuk pola tertentu 

maka data dapat dikatakan 

terbebas dari heteroskedastisitas.  

     Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan grafik 

scatterplot ditunjukkan pada 

Gambar 4.2 di bawah ini: 

 

Gambar 4.2 

Grafik Scaterplots 

Sumber: Output SPSS versi 17.0 

     Pada gambar 4.2 tersebut, 

terlihat bahwa tidak terdapat pola 

yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, hal ini 

dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen 

dengan variabel dependen, maka 

digunakan model regresi linier 

berganda (multiple linier 

regression method).  

Perhitungan analisis regresi 

dapat dilihat pada Tabel 4.12 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.0
26 

5.144 
 

Perilaku Wajib 
Pajak  

.511 .118 .577 

Kepatuhan 
Wajib Pajak  

.105 .037 .378 

a. Dependent Variable: 
Minat Penggunaa E-
Filing 

 Sumber: Output SPSS versi 17.0 

Berdasarkan Tabel 4.12 di 

atas, maka didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut:  

 

Berdasarkan hasil 

persamaaan regresi linier 

berganda di atas dapat dijelaskan 

bahwa pengaruh variabel bebas 

perilaku wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak terhadap 

variabel terikat minat penggunaan 

E-Filing adalah sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 12,026 

Y = 21,026 + 0,511 + 0,105 + e 
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Berdasarkan nilai 

tersebut dapat diartikan 

bahwa, apabila variabel bebas  

yaitu perilaku wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak tidak 

mengalami perubahan 

(konstan) atau = 0, maka 

besarnya koefisien variabel 

terikat yaitu minat penggunaan 

E-Filing adalah sebesar 12,026 

satuan. 

2) Koefisien Regresi Variabel 

Bebas 

a) Koefisien perilaku wajib 

pajak: 0,511 

   Koefisien regresi 

untuk variabel minat 

perilaku wajib pajak adalah 

0,511 satuan, apabila 

variabel bebas lain tetap, 

maka peningkatan variabel 

perilaku wajib pajak 

sebesar 1 satuan akan 

meningkatkan minat 

penggunaan E-Filing 

sebesar 0,477. Sebaliknya, 

setiap penurunan 1 satuan 

perilaku wajib pajak dan 

variabel bebas lain 

dianggap tetap dan tidak 

berubah. 

b) Koefisien kepatuhan wajib 

pajak : 0,105 

  Koefisien regresi untuk 

variabel kepatuhan wajib pajak 

adalah 0,105 satuan, apabila 

variabel bebas lain tetap, maka 

peningkatan variabel kepatuhan 

wajib pajak sebesar 1 satuan akan 

meningkatkan minat penggunaan E-

Filing sebesar 0,105. Sebaliknya, 

setiap penurunan 1 satuan 

kepatuhan wajib pajak dan variabel 

bebas lain dianggap tetap dan tidak 

berubah. 

 2. Pengujian Hipotesis 

    Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan dua tahap yaitu 

pengujian hipotesis secara individu 

atau parsial (Uji t) dan pengujian 

hipotesis secara bersama-sama atau 

simultan (Uji F). Kedua tahap 

tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

(Uji t) 

     Berikut hasil pengujian 

secara parsial menggunakan uji t 

yang nilainya akan dibandingkan 

dengan signifikansi 0,05 atau 5%. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji-t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts  

B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 21.026 5.144 
 

4.08
8 

.000 

Perilaku 
Wajib Pajak  

.511 .118 .577 4.33
7 

.000 

Kepatuhan 
Wajib Pajak  

.105 .037 .378 2.83
6 

.009 

a. Dependent Variable: Minat Penggunaa E-Filing 
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Berdasarkan hasil uji t pada 

tabel 4.13 variabel perilaku wajib 

pajak hasil uji-t diperoleh nilai 

thitung 4,337 > ttabel 2,042 dengan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Hasil dari pengujian ini adalah 

variabel perilaku wajib pajak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan  

E-Filling. Sedangkan pada 

variabel kepatuhan wajib pajak 

hasil uji-t diperoleh nilai thitung 

2,836 > ttabel 2,042 dengan nilai 

signifikansi 0,009  

< 0,05. Hasil dari pengujian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan E-Filling.  

  b. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (uji F) 

     Berikut hasil pengujian 

secara simultan menggunakan uji 

F yang nilainya akan 

dibandingkan dengan signifikansi 

0,05 atau 5%. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi
on 

121.572 2 60.786 15.155 .000
a
 

Residual 108.294 27 4.011   

Total 229.867 29    

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak , Perilaku 
Wajib Pajak  

b. Dependent Variable: Minat Penggunaa E-Filing 

Sumber: Output SPSS versi 17.0 

   Berdasarkan tabel 4.14 di 

atas diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000.  Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji F persepsi perilaku 

wajib pajak dan kepatuhan wajib 

pajak sebesar 0,000 < 0,05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

dari pengujian simultan ini adalah 

kedua variabel bebas yaitu 

perilaku wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak secara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan E-Filling. 

 3. Koefisien Determinasi 

   Analisa determinasi digunakan 

untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel 

bebas secara serentak terhadap 

variabel terikat. Hasil koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Tabel 

4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .727
a
 .529 .494 2.00272 2.163 

a. Predictors: (Constant), 

Kepatuhan Wajib Pajak , 

Perilaku Wajib Pajak  

b. Dependent Variable: 

Minat Penggunaa E-Filing 

 Sumber: output SPSS versi 17.0 
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Berdasarkan tabel 4.15 di 

atas diperoleh nilai R Square 

sebesar 0,529. Hal ini berarti 

52,9% minat pengguna E-Filing 

dapat dijelaskan oleh kedua 

variabel perilaku wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan sisanya 47,1% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Perilaku wajib pajak secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan e-filing wajib 

pajak. Hasil uji-t diperoleh nilai thitung 

4,337 > ttabel 2,042 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian perilaku wajib pajak 

berpengaruh terhadap penggunaan 

e-filing pada KPP Pratama Pare. 

2. Kepatuhan wajib pajak secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan e-filing 

wajib pajak. Hasil uji-t diperoleh nilai 

thitung 2,836 > ttabel 2,042 dengan nilai 

signifikansi 0,009 < 0,05. Dengan 

demikian kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh terhadap penggunaan 

e-filing pada KPP Pratama Pare. 

3. Perilaku wajib pajak dan kepatuhan 

wajib pajak secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan e-filing wajib 

pajak. Hasil uji-F diperoleh nilai 

Fhitung 15,155 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian perilaku wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap minat penggunaan e-filing 

pada KPP Pratama Pare. 
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