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ABSTRACT 

Directorat General of Tax through Kep-88/PJ/2004 has announced electronic system 

services to tax payers, which called e-filing or electronic filing system. E-filing is expected to be 

able to help tax payers to reduce cost and time for preparing, processing, and reporting annual 

tax return (SPT) to tax office. The performance of e-filing is also expected to be excellent so that 

it can increasing tax compliance. 

This research are aim to describe the impact of perception tax subject on e-filing towards 

tax compliance, the impact of perception tax subject on e-filing towards tax subject behaviour, 

the impact of tax subject behaviour towards tax compliance, the impact of perception tax subject 

on e-filing towards tax compliance with tax subject behaviour as intervening variable, and the 

impact of perception tax subject on e-filing towards tax compliance with cost compliance as 

moderating variabel. 

This research applies two methods, descriptive explanatory research and causality 

research. Population are the whole tax subject listed on KPP Pulogadung. Sampling method is 

using stratified sampling. With applying slovin formula, we can get 113 sample with 113 

responden, but researcher will allot 115 questions sheets to tax subject. 

The result of this research showed that perception tax subject on e-filing has positive and 

significant impact towards tax compliance, perception tax subject on e-filing has positive and 

significant impact towards tax subject behaviour, tax subject behaviour has positive and 

significant impact towards tax compliance, tax subject behaviour can’t intervece relation of 

perception tax subject on e-filing towards tax compliance, and compliance cost can’t moderate 

relation of perception tax subject on e-filing towards tax compliance. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sektor umum dari pemerintah Indonesia yang memiliki peran vital khususnya 

menyangkut sumber penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka 

reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

sebuah terobosan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dengan penerapan 

ICT. 

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi 

diluncurkan produk e-Filling atau electronic filling system. E-filling yaitu sistem penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan real time 

melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. 

Dengan adanya sistem e-Filling ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang 

dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor 

Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan 

merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. 

Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk 

Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8 

juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang 

tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap 

maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa 

dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan masih sangat rendah. 

Hastuty dan Jenie (2006) menyatakan bahwa sistem e-Filling belum cukup efisien bagi 

wajib pajak sampai dengan diberlakukannya hukum telematika (cyber law). Menurut Parwito 

(2009) dengan e-Filling wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi 

waktu pelaporan SPT, dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta 

mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. Berdasarkan penelitian Parwito (2009) 

dimensi yang mempengaruhi penerapan sistem e-Filling terdiri dari tiga, yaitu performance 

expectacy, effort expectacy, dan social expectacy. 
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Pope et al. (2008) menyatakan bahwa “Very high taxt compliance cost and unnecessary 

complexity in the tax system (and related transfer system) requires that tax simplification be 

afforded a very high priority”. Artinya adalah penyederhanaan sistem perpajakan dibutuhkan 

untuk menekan biaya perpajakan. Dengan adanya sistem e-Filling ini diharapkan dapat 

mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) masyarakat untuk membayar pajak. 

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kondisi high 

cost economy dalam suatu negara dan merupakan disinsentif bagi kepatuhan wajib pajak dalam 

pemenuhan pajak. Analisis selanjutnya yang dibutuhkan untuk ditelusuri lebih lanjut adalah 

mengenai hubungan antara biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak (tax compliance) itu 

sendiri. 

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Harinurdin (2009: 1) pengertian 

kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakkannya akan 

meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak 

(Nurmantu dalam Harinurdin, 2009: 1). 

  Penerapan e-filling sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di 

Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya 

dalam membayar pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian 

terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak dilakukan 

berdasarkan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang 

direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Homans (Prasetyo, 2008) dalam teori pertukaran sosial, biaya kepatuhan pajak dan 

kepatuhan pajak dijelaskan sebagai nilai tukar antara wajib pajak dan fiskus dalam trade off 

pemenuhan kewajiban pajak. Jabbar dan Pope (2008) mengatakan “The potential importance of 

compliance cost in influencing compliance behaviour has been recognised in tax compliance 

literature. Nonetheles, the relationship between compliance cost and taxprayer behaviour 

remains unidentified”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Apakah persepsi penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak? 

2. Apakah persepsi penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak? 

3. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? 

4. Apakah persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak melalui perilaku wajib pajak? 

5. Apakah biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem e-

filing dan tingkat kepatuhan wajib pajak? 

 

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1.1. Perpajakan Di Indonesia 

Definisi pajak yang diungkapkan oleh Prof. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1) 

yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pengertian lainnya menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Sukardji (2005: 9) yaitu: Pajak adalah 

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertutang oleh wajib pajak membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan baik tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnhya pajak adalah iuran 

wajib yang disetokan untuk negara dan bersifat mengikat, dimana negara dapat memaksakan 

pembayarannya, yang dalam prakteknya penyetor pajak tidak diberikan imbalan dan hasilnya 

akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan 

Administrasi perpajakan menurut Lumbantoruan dalam Devano dan Kurnia (2006: 72) yaitu: 

“Administrasi perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan 

pemungutan pajak”. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 

program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut 

modernisasi. 

2.1.3. Sistem e-Filling 
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Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/ PJ/ 2004 tentang 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “Wajib 

Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan 

penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Pajak.” 

E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak 

secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi 

internet. Pandiangan (2007: 38) mendefinisikan sistem e-filing adalah suatu cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real time. 

2.1.4. Perilaku Wajib Pajak 

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu 

timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Miladia, 2010: 10). Sedangkan muncul niat 

berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and 

outcome evaluation), (2) normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply), dan 

(3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

Dalam Teori Perilaku Terencana yang dirumuskan Ajzen (Ernawati dan Purnomosidhi, 2010), 

niat berperilaku merupakan variabel antara dalam membentuk perilaku. Hal ini berarti bahwa 

seseorang akan melakukan suatu tindakan atau perilaku melalui niat. Dalam penelitian ini, niat 

ditetapkan sebagai variabel intervening karena memediasi hubungan variabel independen ke 

variabel dependen. 

2.1.5. Biaya Kepatuhan 

Simon dalam studi Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa (2004), compliance cost adalah “the 

costs to the private sector of complying with the requirement of a tax”. Berdasarkan definisi 

tersebut compliance cost hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak diduga dimoderasi oleh variabel tertentu. (Alabede et 

al., 2011: 128). Dengan teknologi informasi dan software komputer, automatisasi dapat 
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mengurangi biaya (Bohme dan Grossklags, 2011: 3). Kirchler (dalam Alabede, 2011: 128) 

menyatakan bahwa ketika wajib pajak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat 

risiko lebih tinggi yang akan membawa kepada ketidakpatuhan wajib pajak. Biaya yang 

dikeluarkan wajib pajak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan (Alabede 

et al., 2011: 45). 

 

 

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan 

perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang 

punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan 

pajaknya tersebut. . Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai 

“suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 

tahun 2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 

dua tahun terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh 

izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

dalam jangka waktu sepulun tahun terakhir. 

4. Dalam hal laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian 

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal 

2.2. Review Penelitian Relevan 

 Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah Erwin Harinurdin (2009) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.  Beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian adalaEndang Novi Hastuty dan Siti Ismijati Jenie (2006)h 
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sebagai berikut. Pertama, persepsi kontrol perilaku tidak signifikan berpengaruh langsung pada 

kepatuhan pajak. Kedua, persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap niat. Ketiga, kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Kepatuhan Pajak. Keempat, kondisi fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kelima, kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keenam, niat mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

 Endang Novi Hastuty dan Siti Ismijati Jenie (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Elektronik Filing Sistem (E-Filing) Dalam Praktek Perpajakan Di Indonesia”. 

Penelitiannya menyimpulkan bahwa Elektronik filing belum cukup efisien bagi wajib pajak 

sampai dengan diberlakukannya hukum telematika (cyberlaw) karena dengan diberlakukannya 

hukum telematika (cyberlaw) yang mengatuh keabsahan dokumen tang ditandatangani secara 

elektronik maka wajib pajak tidak lagi diwajibkan menyampaikan induk surat pemberitahuannya 

kembali. 

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas 

Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung “X”). Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung “X” 

sebagian besar dalam kategori baik. Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Alabede, Ariffin, dan Idris (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “The Moderating 

Effect of Financial Condition on The Factors Influencing Tax Payers’ Compliance Behaviour in 

Nigeria”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kondisi finansial terbukti memiliki efek 

moderasi. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh determinannya 

Saipei dan Abdullah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “The Compliance Cost of 

The Personal Income Taxation in Malaysia”. Hasil penelitian  tersebut menunjukan bahwa biaya 

terbesar yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak perorangan adalah biaya waktu untuk 

menyimpan data-data atau dokumen perpajakan. Apabila mengacu pada biaya moneter, maka 

biaya terbesar yang harus dikeluarkan wajib pajak adalah biaya untuk menyewa konsultan pajak. 

2.3. Kerangka Pemikiran 
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Penerapan e-filling sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia 

diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar 

pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian terhadap kepatuhan 

pajak dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak dilakukan berdasarkan kerangka model 

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan. Teori tersebut digunakan 

untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Semakin bagus persepsi penerapan sistem e-Filing akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan 

serendah mungkin oleh otoritas penyelenggara negara, karena berpotensi menjadikan wajib pajak 

tidak patuh. 

Rahayu dan Lingga (2009) menemukan bahwa sistem modernisasi perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Harinurdin (2009) menyatakan bahwa kontrol 

perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun niat berperilaku 

sebagai variabel intervening memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hubungan antara kepatuhan wajib pajak diduga dimoderasi oleh variabel tertentu. (Alabede et 

al., 2011: 128). Dengan teknologi informasi dan software komputer, automatisasi dapat 

mengurangi biaya (Bohme dan Grossklags, 2011: 3). Kirchler (dalam Alabede, 2011: 128) 

menyatakan bahwa ketika wajib pajak mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, terdapat 

risiko lebih tinggi yang akan membawa kepada ketidakpatuhan wajib pajak. Biaya yang 

dikeluarkan wajib pajak dapat memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan (Alabede 

et al., 2011: 45). 

Lebih lanjut, kerangka dalam penelitian ini dapat ditunjukan oleh gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain: 

1. H1 = Persepsi penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

2. H2 = Persepsi penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. 

3. H3 = Perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

4. H4 = Persepsi penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak melalui perilaku wajib pajak. 

5. H5 = Biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem e-

filling dan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pulogadung Jl Pramuka Kav 31 Kel Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 

Periode penelitian dimulai pada bulan Maret 2012 dan berakhir pada bulan Juli 2012.  

3.2.  Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian menggunamkan dua metode, yaitu metode penelitian deskriptif yang bersifat 

menjelaskan (explanatory research) dan metode hubungan kausal. Permasalahan explanatory 

research merupakan suatu permasalahan yang berkenaan dengan variabel itu sendiri. 

3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

2 

5 

4 

3 

1 

Perilaku Wajib Pajak 

Persepsi Sistem e-Filling Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Biaya Kepatuhan 
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Persepsi penerapan sistem e-filing (X1) sebagai indikator yaitu Performance expectacy: 

mengukur derajat kepercayaan dari individu terhadap software yang diharapkan mampu 

meningkatkan kinerjanya, Effort expectacy: mengukur kemudahan pengguna software bagi setiap 

individu, Social expectacy: mengukur tingkat kepercayaan individu terhadap hal lain yang 

mempengaruhinya agar menggunakan software tersebut. 

Perilaku wajib pajak (X2) sebagai indikator yaitu Behavioral beliefs, yaitu keyakinan 

individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and 

outcome evaluation), Normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply), Control 

beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku 

yang akan ditampilkan (control beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang 

mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

Biaya Kepatuhan (X3) sebagai indikator yaitu Direct money cost, yaitu biaya-biaya cash 

money (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, 

Time cost yaitu waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban 

pajak, Psychic cost, yaitu rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan tax 

evasion. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) indikator yang dipakai adalah Keputusan Menteri 

Keuangan Tahun 2003 

3.4. Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pulogadung. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik penentuan 

sampel untuk tujuan tertentu atau bisa berarti sampling yang menentukan target kelompok 

tertentu. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KEP-34/PJ/2003, klasifikasi lapangan usaha 

wajib pajak badan digolongkan menjadi 18 kategori dengan 100 golongan pokok. Berdasarkan 

klasifikasi ini, maka penulis mengambil sampel dari kategori P yaitu Golongan Jasa Perorangan. 

Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahuhi 

dapat menggunakan rumus Slovin (Riduwan dan Kuncoro, 2008:49). 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sampling, yaitu 

suatu cara penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta atau gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara faktual. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner 

yang dititipkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pulogadung. Kuisioner berisi pertanyaan yang 

mewakili setiap variabel yang ada di penelitian ini. 

 

3.6. Metode Analisis 

3.6.1 Uji Validitas 

 Menurut Umar (2003:179) mengemukakan bahwa tinggi rendahnya suatu validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang variabel yang dimaksud. Alat ukur untuk melihat keeratan dari dua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson Product Moment 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Realibilitas pada dasarnya adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Alat ukur 

dikatakan memiliki reliabilitas apabila instrument yang digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menhasilkan data yang sama yang berarti bahwa reliabilitas berhubungan 

dengan konsistensu dan akurasi atau ketepatan. (Suliyanto, 2006:149). Untuk menghitung uji 

reliabilitas penulis menggunakan rumus Alpha. Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas 

dengan metode Alpha (Riduwan & Kuncoro, 2008:221) 

3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Sekaran (2006:285) “Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan 

fenomena yang menarik perhatian”. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

dari hasil kuesioner yang akan disebarkan kepada wajib pajak. 

3.6.4. Uji Regresi  

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis regresi dengan variabel intervening 

dan variabel moderasi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen 

yang diketahui (Gujarati, 2003). 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Unit Analisis 



12 
 

Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang 

berasal dari golongan jasa perorangan. karakteristik responden yaitu jenis kelamin dari 

distribusi jenis kelamin, dapat diketahui bahwa mayoritas wajib pajak badan, untuk kategori 

jasa perorangan, penyampaian SPT dilakukan oleh laki-laki. Usia, dari distribusi usia dapat 

diketahui bahwa mayoritas wajib pajak badan datang melaporkan SPT diwakilkan oleh 

golongan usia 25-35 tahun. Pendidikan akhir, dari distribusi pendidikan, dapat diketahui 

bahwa hampir separuh dari wajib pajak badan yang datang melaporkan SPT ke kantor KPP 

Pulogadung diwakilkan oleh golongan pendidikan strata 1/ strata 2/ strata3. Serta jabatan 

dalam perusahaan, Dari distribusi jabatan, dapat diketahui bahwa mayoritas wajib pajak 

badan datang melaporkan SPT diwakilkan oleh golongan jabatan setingkat director/owner. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kuesioner disebarkan sebanyak 115 buah dan telah kembali dengan utuh sebanyak 114 

buah. Terdapat 29 item pernyataan di dalam kuesioner yang mewakili empat variabel dalam 

penelitian ini. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi persepsi wajib pajak terhadap 

sistem e-filling, perilaku wajib pajak, biaya kepatuhan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

4.2.1 Hasil Kuesioner 

1. Variabel Persepsi Penerapan Sistem E-filling 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor total dari variabel persepsi terhadap 

sistem e-filling sebesar 77%. Berdasarkan garis kontinum, skor ini mendapatkan predikat 

“baik”. 

2. Variabel Perilaku Wajib Pajak 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor total dari variabel perilaku wajib pajak 

sebesar 76%. Berdasarkan garis kontinum, skor ini mendapatkan predikat “baik”. 

3. Variabel Biaya Kepatuhan 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor total dari variabel biaya kepatuhan 

sebesar 47%. Dikarenakan pernyataan dalam item kuesioner variabel ini berkonotasi 

negatif, maka berdasarkan garis kontinum skor ini mendapatkan predikat “baik”. 

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata skor total dari variabel kepatuhan wajib pajak 

sebesar 78%. Berdasarkan garis kontinum skor ini mendapatkan predikat “baik”. 

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Semua item kuesioner variabel persepsi terhadap e-filling telah valid karena nilai r-

hitung > 0,361, semua item kuesioner variabel perilaku wajib pajak telah valid karena nilai 

r-hitung > 0,361, semua item kuesioner variabel biaya kepatuhan telah valid karena nilai r-

hitung > 0,361, semua item kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak telah valid karena nilai 

r-hitung > 0,361. Sedangkan untuk Uji Reliabilitas semua item kuesioner variabel persepsi 

terhadap e-filling telah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha (0,847) > 0,7, semua item 

kuesioner variabel perilaku wajib pajak telah reliabel karena nilai Cronbach's Alpha (0,836) 

> 0,7, semua item kuesioner variabel biaya kepatuhan telah reliabel karena nilai Cronbach's 

Alpha (0,927) > 0,7, semua item kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak telah reliabel 

karena nilai Cronbach's Alpha (0,722) > 0,7. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memiliki 

distribusi normal atau tidak. pengujian distribusi normal dilakukan dengan metode 

parametrik, yaitu uji Lilliefors dengan melihat nilai pada Kolmogrov-Smirnov. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0.05. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada lampiran, berdasarkan tabel 4.9 diketahui tingkat 

signifikansi residual sebesar 0,067 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

sudah terdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji 

Gletser. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran, Berdasarkan tabel 4.10 

diketahui tingkat signifikansi dari hasil variabel abresid adalah sebesar 0,179 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas pada suatu model adalah dengan melihat nilai yang dipakai untuk 

menandai adanya faktor multikolinearitas. Nilai yang dipakai adalah nilai nilai 
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tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥10. Hasil uji multikolinearitas dapat 

dilihat pada lampiran. Nilai tolerance persepsi sistem e-filling yaitu 0,368, Perilaku 

WP sebesar 0,634, dan biaya kepatuhan sebesar 0,969. Berdasarkan tabel 4.11 

diketahui nilai VIF dari semua variabel adalah kurang dari 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data bebas multikolinearitas. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

 4.2.4.1 Penerapan sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak, Hasil uji regresi untuk hipotesis 1, yaitu mengetahui pengaruh persepsi penerapan 

sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tingkat signifikansi dari hipotesis 1 adalah sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi 0,000 

< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara X1 (persepsi sistem e-filling) dan Y 

(kepatuhan wajib pajak) signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya sistem e-

filling ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. 

Kemudahan dan layanan yang diberikan oleh sistem ini telah dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak secara singnifikan. 

 Penelitian Sri Rahayu dan Ita Salinalingga (2009) mendapatkan temuan bahwa 

pengaruh modernisasi administrasi sistem perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan 

oleh beberapa alasan, antara lain perbedaan jumlah sampel dan lokasi penelitian, mulai 

banyak masyarakat yang sudah mengetahui sistem e-filling, orang dapat mengakses 

informasi dari media internet, dan teknologi internet sudah tidak asing lagi bagi penduduk di 

jakarta. 

 

      4.2.4.2 Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-filling Terhadap Perilaku Wajib Pajak 

Hasil uji regresi untuk hipotesis 2, yaitu mengetahui pengaruh persepsi penerapan 

sistem e-filling terhadap tingkat perilaku wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tingkat signifikansi pengujian hipotesis 2 adalah sebesar 0,000. Karena tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara X1 (persepsi sistem 

e-filling) dan X2 (perilaku wajib pajak) signifikan. 
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Adanya sistem e-filling ini mampu merubah perilaku wajib pajak karena 

menawarkan teknologi baru dalam pelaporan sistem e-filling. Dengan adanya penerapan 

sistem ini, maka wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengambil formulir 

pelaporan. Hal ini dapat memudahkan wajib pajak yang akan melaporan SPT tahunan-nya. 

Penelitian Gita Govinda Kirani (2010) mendapatkan temuan bahwa penerimaan 

perilaku wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap e-filling. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh beberapa alasan antara lain akses dari 

sistem yang cepat, handal, mudah digunakan dan aman melindungi data pengguna, sehingga 

wajib pajak mempunyai niat untuk berperilaku dengan menggunakan sistem tersebut. 

      

     4.2.4.3 Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji regresi untuk hipotesis 3, yaitu mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tingkat signifikansi pengujian hipotesis 3 adalah sebesar 0,000. Karena tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara X2 (perilaku wajib 

pajak) dan Y (kepatuhan wajib pajak) signifikan. 

Perubahan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan SPT. Perilaku wajib  pajak yang semakin efisien dalam 

pelaporan SPT akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Erwin Harinurdin (2009) mendapatkan temuan bahwa pengaruh perilaku 

waijb pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan hasil penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain perilaku 

wajib pajak yang lebih efisien dalam pelaporan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

4.2.4.4 Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem E-filling Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Melalui Perilaku Wajib Pajak 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara variabel persepsi terhadap sistem 

e-filling (X1) dan perilaku wajib pajak (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).  

Sebelum melakukan analisis jalur, dilakukan analisis korelasi terlebih dahulu untuk 

mengetahui derajat hubungan antara variabel. besarnya hubungan antara persepsi sistem e-
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filling (X1) dan perilaku wajib pajak (X2) adalah sebesar 0,627 ( ). Hal ini 

menunjukan hubungan yang cukup kuat antara keduanya. (Riduwan & Kuncoro, 2007:116). 

Berdasarkan hasil uji analisis jalur, didapatkan hasil koefisien X1 sebesar 0,369 dan 

X2 sebesar 0,184. Tingkat signifikansi dari persamaan hiipotesis 4 adalah masing-masing 

sebesar 0,001 untuk X1 dan 0,084 untuk X2. 

Karena tingkat signifikansi X1 0,001 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa hubungan 

antara X1 (persepsi sistem e-filling) dan Y (kepatuhan wajib pajak) signifikan. Akan tetapi 

tingkat signifikansi X2 0,084 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara X2 

(perilaku wajib pajak) dan Y (kepatuhan wajib pajak) tidak signifikan. 

Adapun model persamaan struktural dari hipotesis 4 dapat dilihat pada gambar 4.1 

berikut ini: 

Gambar 4.1 

Model Variabel Intervening 

 

Sumber: Data Peneliti 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku wajib pajak tidak dapat 

membuat hubungan antara persepsi sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi 

hubungan tidak langsung. Persepsi wajib pajak terhadap adanya sistem e-filling berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak terbuktu mempunyai hubungan tidak 

langsung. 

4.2.4.5 Moderasi Biaya Kepatuhan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan 

Sistem E-filling Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil uji regresi untuk hipotesis 5, yaitu mengetahui moderasi biaya kepatuhan 

terhadap hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filling dan tingkat kepatuhan wajib 

pajak, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

0,369 

Perilaku Wajib Pajak 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

0,184 

Persepsi Sistem e-

filling 
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Tingkat signifikansi dari pengujian hipotesis 5 adalah masing-masing sebesar 0,160 

untuk X1, 0,703 untuk X3, dan 0,410 untuk X1X3. Karena tingkat signifikansi seluruh 

variabel adalah lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa moderasi biaya kepatuhan 

terhadap hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filling dan tingkat kepatuhan wajib 

pajak tidak signifikan. 

Biaya kepatuhan terbukti secara empiris pada penelitian ini tidak memoderasi 

hubungan antara persepsi sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dikarenakan wajib pajak merasa bahwa biaya yang mereka keluarkan dengan atau tanpa 

memakai sistem e-filling adalah sama saja. Sehingga pengaruh moderasi variabel biaya 

kepatuhan terhadap hubungan persepsi sistem e-filling dan kepatuhan wajb pajak menjadi 

tidak signifikan. 

Pada penelitian Adinur Prasetyo (2008) diketahui bahwa hubungan antara biaya 

kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak signifikan. Akan tetapi, pada penelitian ini biaya 

kepatuhan terbukti secara empiris tidak memoderasi hubungan persepsi sistem e-filling dan 

kepatuhan wajb pajak. Hal ini mungkin dikarenakan masih rendahnya penggunaan sistem e-

filling, wajib pajak memang memiliki pengetahuan namun tidak mau mengaplikasikan, dan 

wajib pajak tidak mendapatkan insentif (potongan) bilang melaporkan SPT menggunakan 

sistem e-filling. 

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi penerapan sistem e-

filling, perilaku dan biaya kepatuhan  secara parsial masing-masing berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam hal ini perilaku wajib pajak tidak bisa 

membuat hubungan tidak langsung antara persepsi penerapan sistem e-filling terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak dan biaya kepatuhan juga tidak dapat memoderasi hubungan 

antara persepsi penerapan sistem e-filling dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5.2 Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel yang lebih banyak 

untuk dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk objek penelitian dengan 

lokasi yang berbeda, mungkin akan ditemukan hasil yang berbeda pula, sehingga 
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pemilihan variabel menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian selanjutnya. Metode 

penelitian yang digunakan bisa menggunakan analisis path sehingga dapat diketahui 

pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan memberikan sosialiasi mengenai sistem e-

filing tidak hanya secara online (e-tutorial) akan tetapi juga mendelegasikan pegawai di 

masing-masing KPP agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak. 

Kedepannya sistem e-filing perlu terus dikembangkan sehingga wajib pajak tidak perlu 

lagi datang ke KPP apabila sudah mengisi SPT secara elektronik. Hal ini akan sangat 

membantu efisiensi penggunaan sistem e-filing oleh wajib pajak. Pengembangan e-filing 

ini juga harus segera diterapkan diseluruh KPP di Indonesia mengingat perkembangan 

internet sudah sangat cepat dan merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia. 
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http://www.vvenkatesh.com/Abstract/6.asp
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4. Uji Validitas Variabel Y 
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5. Uji Validitas Variabel X1 

 

6. Uji Validitas Variabel X2 

 

7. Uji Validitas Variabel X3 
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8. Uji Validitas Variabel Y 

 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 

3. Uji Multikolinearitas 
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UJI REGRESI 

1. Model 1 

Model Summary 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,501
a
 ,251 ,245 ,32563 

. Predictors: (Constant), Persepsi SIstem E-Filing 

 

 

 

2. Model 2 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,632
a
 ,400 ,394 ,32157 

a. Predictors: (Constant), Persepsi SIstem E-Filing 
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3. Model 3 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,415
a
 ,172 ,165 ,34235 

a. Predictors: (Constant), Perilaku WP 

 

 

 

4. Model 4 
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5. Model 5 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,501
a
 ,251 ,245 ,32563 

2 ,583
b
 ,340 ,328 ,30719 

3 ,586
c
 ,344 ,326 ,30763 

a. Predictors: (Constant), Persepsi SIstem E-Filling 

b. Predictors: (Constant), Persepsi SIstem E-Filling, Biaya Kepatuhan 

c. Predictors: (Constant), Persepsi SIstem E-Filling, Biaya Kepatuhan, 

moderate 

 

 

 

 

 




