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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan, serta kesiapan teknologi informasi 

Wajib Pajak terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing secara parsial 

dan simultan. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Tangerang, 

serta menggunakan e-Filing. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik 

t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,097, nilai t sebesar 2,014 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,046 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Gunawan (2015), Mujiyati, dkk (2015), Dharma dan 

Noviari (2016), serta Dewi dan Noviari (2018) yang membuktikan bahwa 

persepsi kegunaan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan 

e-Filing. 

2. Persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian statistik 

t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,074, nilai t sebesar 2,544 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 
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sesuai dengan penelitian Wahyuni (2015), Mujiyati, dkk (2015), Dharma dan 

Noviari (2016), serta Dewi dan Noviari (2018) yang membuktikan bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. 

3. Keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku 

dalam penggunaan e-Filing dan memiliki arah positif. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,004, 

nilai t sebesar 0,143 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,887 atau lebih besar 

dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bella (2018) yang 

membuktikan bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Namun, hasil penelitian 

Dharma dan Noviari (2016) menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

4. Kesukarelaan tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing dan memiliki arah positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,045, nilai t sebesar 

0,848 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,398 atau lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Wardani dan Ambarwati (2017) yang 

membuktikan bahwa kesukarelaan tidak berpengaruh terhadap niat Wajib 

Pajak untuk menggunakan e-Filing. Namun, hasil penelitian Mujiyati, dkk 

(2015) menyatakan bahwa kesukarelaan berpengaruh terhadap intensitas 

perilaku dalam penggunaan e-Filing. 
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5. Kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,205, 

nilai t sebesar 4,039 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gunawan (2015), 

Mujiyati, dkk (2015), Dharma dan Noviari (2016), serta Dewi dan Noviari 

(2018) yang membuktikan bahwa kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 

6. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, 

kesukarelaan, dan kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-

Filing. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Noviari 

(2016) yang membuktikan bahwa variabel persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi 

Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mujiyati, dkk 

(2015) yang membuktikan bahwa variabel persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan dan 

kerahasiaan, dan kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Secara statistik, variabel dependen yaitu intensitas perilaku dalam penggunaan 

e-Filing dapat dijelaskan oleh kelima variabel dalam penelitian ini hanya 

sebesar 37,2%. Kelima variabel tersebut adalah persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesukarelaan, serta kesiapan teknologi 

informasi Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 62,8% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) dikarenakan objek penelitian terbatas pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di 

Tangerang dengan jumlah sampel hanya sebanyak 114 responden. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 

ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan intensitas perilaku dalam 

penggunaan e-Filing yaitu: 

1. Menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi 

intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini, seperti kepuasan wajib pajak, kecepatan, dan kepercayaan. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah objek penelitian dengan 

harapan dapat memberikan hasil yang lebih mampu digeneralisasi. 
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5.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat 

kepada: 

1. Direktorat Jenderal Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk: 

a) Dapat memberikan sosialisasi terkait kelebihan yang diperoleh jika 

melaporkan kewajiban perpajakan melalui e-Filing, sehingga Wajib Pajak 

mengetahui manfaat atau kegunaan dari sistem e-Filing. 

b) Dapat memberikan sosialisasi terkait prosedur dan tata cara penggunaan e-

Filing secara berkala. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak mengetahui 

bahwa e-Filing mudah untuk dipelajari dan digunakan. 

c) Dapat mengembangkan teknologi informasi terkait e-Filing seperti 

memperluas jaringan dalam sistem e-Filing sehingga mampu menjangkau 

wilayah terpencil, agar Wajib Pajak mampu melaporkan kewajiban 

perpajakannya secara online dimana saja dan kapan saja. 

2. Application Service Provider (ASP) 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para penyedia jasa 

aplikasi (ASP) selaku mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 

mengembangkan software yang digunakan sebagai sarana pelaporan pajak 

secara online oleh Wajib Pajak.  
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3. Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak 

bahwa sistem e-Filing memiliki banyak kemudahan dan bermanfaat sebagai 

sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Wajib Pajak 

juga dapat mengembangkan pengetahuan akan teknologi informasi terutama 

terkait dengan sistem e-Filing, sehingga Wajib Pajak mampu menggunakan e-

Filing untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. 

4. Peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing, seperti 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kesiapan teknologi informasi 

Wajib Pajak. 

Pengaruh persepsi kegunaan..., Vanessa Livia, FB UMN, 2019




