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 BAB IV 

                         ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

Penggunaan sistem e-filing diharapkan dapat membantu Wajib Pajak  dalam 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sama halnya dengan aplikasi lainnya e-

filing juga menawarkan beberapa hal persepsi seperti kemudahan , kenyamanan , 

efisiensi dan performance. yang pertama persepsi Kemudahan memiliki arti yang 

sifatnya mudah arti kemudahan sendiri di pakai di sistem e-filing  karena sesuatu 

yang didapat dalam penggunaan e-filing mudah. Yang kedua Persepsi 

Kenyamanan yaitu dimana ada keadaan  nyaman maka , pengguna e-filing tidak 

sengan menggunakan sistem e-filing. yang ketiga Persepsi Efisiensi berarti 

ketepatan cara dimana para pengguna e-filing bisa menjalankan sesuatu dengan 

tepat dan baik. Yang keempat adalah Persepsi Performance memiliki arti yaitu 

berupa  tampilan atau sajian  dalam e-filing. Berikut analisis melalui responden 

Wajib Pajak tentang persepsi-persepsi dalam e-filing  
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4.1 Profil Responden  

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan  

kuisioner sebayak 30 lembar berikut profil responden: 

Tabel 4.1  

Tabel berikut menyajikan data berupa profil responden  

 
Kriteria Jenis Jumlah 

Laki-laki - 13  

Perempuan - 17  

 

Pekerjaan 

Swasta 

Kkp 

Wiraswasta 

22  

6  

2  

  Sumber : data diolah, 2017  

4.2 Tanggapan Persepsi terhadap kemudahan penggunaan e-filing:  

 Tabel 4.2 menyajikan data persepsi Kemudahan memiliki arti yang sifatnya 

mudah. arti kemudahan sendiri di pakai di sistem e-filing  karena sesuatu 

yang  didapat dalam e-filing dengan keadaan yang mudah.  Contohnya .  

terdapat lima respon mengenai indikator menggunakan e-filing kemudahan 

yaitu : Saya merasa mudah menggunakan e-filling , Akses menggunakan e-

filling mudah , log in menggunakan e-filing mudah , perintah dalam e-filing 

mudah dipahami , navigasi dalam menggunakan e-filing mudah diikuti. 
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Tabel 4.2 Persepsi Kemudahan menggunakan e-filing  

 Sumber : data diolah, 2017  

Diketahui bahwa responden cenderung memiliki penilaian seperti ini. Karena 

semua tercermin pada presentase jawaban yang pertama yaitu saya merasa 

mudah menggunakan e-filing nilai presentase sebesar 56,67%.  Kedua akses 

menggunakan e-filing mudah  nilai presentase sebesar 53,33%. Ketiga log in 

menggunakan e-filing mudah nilai presentase sebesar 46,67%. Keempat 

perintah dalam e-filing mudah dipahami nilai presentase sebesar 63,33%. 

Kelima navigasi dalam menggunakan e-filing mudah diikuti nilai presentase 

sebesar 63,33%  

 

 

 

 

 

Pernyataan Sangat  

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju Sangat  

Setuju 

Total 

Saya merasa mudah menggunakan e-

filling 

0,00 3,33 56,67 40,00 100,00 

Akses menggunakan e-filling mudah 0,00 10,00 53,33 36,67 100,00 

log in menggunakan e-filing mudah 0,00 20,00 46,67 33,33 100,00 

perintah dalam e-filing mudah 

dipahami 

0,00 6,67 63,33 30,00 100,00 

navigasi dalam menggunakan e-filing 

mudah diikuti 

3,33 3,33 63,33 30,00 100,00 
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4.3  Tanggapan Persepsi terhadap Kenyamanan/Kesesuaian penggunaan  

        e-filing : 

Tabel 4.3 menyajikan data tentang persepsi kenyaman. yaitu dimana ada 

keadaan  nyaman. hal tersebut  harus  ada di dalam sistem e-filing   agar para 

pengguna e-filing tidak sengan menggunakan sistem e-filing. yang meliputi 

indikator rasa nyaman adalah E-Filing dapat diakses dengan cepat , E-Filing 

karena dapat diakses dimanapun , E-Filing karena Dapat diakses kapanpun 

Selama 7 hari  selama 24 jam , Saya  Percaya diri saat menggunakan E-Filing 

Tabel 4.3 Persepsi Kenyamanan menggunakan e-filing  

Pernyataan Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Total 

E-Filing dapat diakses dengan 

cepat 

0,00 30,00 53,33 16,67 100,00 

E-Filing karena dapat diakses 

dimanapun  

3,33 3,33 63,33 30,00 100,00 

E-Filing karena Dapat diakses 

kapanpun Selama 7 hari 

selama 24 jam  

0,00 13,33 56,67 30,00 100,00 

Saya  Percaya diri saat 

menggunakan E-Filing 

3,33 13,33 53,33 30,00 100,00 

        Sumber : data diolah, 2017  

Pada indikator diatas bahwa mayoritas responden menjawab setuju hal 

tersebut menunjukan bahwa dalam persepsi responden e-filing dapat diakses 

dengan cepat presentase sebesar 53,33%.  Responden juga setuju bahwa 

persepsi e-filing dapat diakses dimanapun 63,33%.  Para responden setuju 
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dengan persepsi e-filing dapat diakses kapanpun selama 7 hari selama 24 jam 

56,67%. Para responden juga percaya diri menggunakan e-filing hal ini dapat  

dilihat dari indikator diatas mendapat presentase sebesar 53,33%. 

  

4.4 Tanggapan  persepsi terhadap performance penggunaan e- filing  

Tabel 4.4 menyajikan data tentang persepsi Performance memiliki arti yaitu 

berupa  tampilan atau sajian  dalam e-filing  dalam bentuk opsi. meliputi 

indikator performance yaitu Tampilan opsi (pilihan) E-Filing mudah untuk di 

baca , Respon online dalam penggunakan E-Filing  cepat , Konfirmasi ke 

dalam e-mail cepat mendapat respon , Loding dalam E-Filing  cepat , Tata 

warna form aplikasi E-filing menarik. 

Tabel 4.4 Persepsi Performance menggunakan e-filing  

      Sumber : data diolah, 2017 

Pada indikator diatas bahwa mayoritas responden menjawab setuju dan tidak 

setuju hal tersebut ditunjukan dengan persepsi respon online dalam e-filing 

                   Pernyataan Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Total 

Tampilan opsi (pilihan) E-Filing 

mudah untuk di baca  

0,00 10,00 70,00 20,00 100,00 

Respon online dalam 

penggunakan E-Filing  cepat 

0,00 40,00 43,33 16,67 100,00 

Konfirmasi ke dalam e-mail cepat 

mendapat respon 

0,00 33,33 50,00 16,67 100,00 

Loding dalam E-Filing  cepat 0,00 33,33 53,33 13,33 100,00 

Tata warna form aplikasi E-filing 

menarik  

0,00 10,00 76,67 13,33 100,00 
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yaitu setuju 43,33% dan tidak setuju 40%. Akan tetapi para responden masih 

cenderung ke setuju terhadap respon online yang terdapat pada e-filing. pada 

indikator di atas responden cenderung memiliki penilaian setuju dalam 

persepsi tampilan dalam e-filing mudah dibaca 70%. Responden juga setuju 

terhadap persepsi konfirmasi ke dalam e-filing cepat 50%. Loding dalam e-

filing juga mendapat respon setuju oleh para responden 53,33%. Mayoritas 

responden pun juga setuju dengan persepsi tata warna dalam e-filing menarik 

76,67%. 

 

4.5 Tanggapan Persepsi terhadap Efisiensi penggunaan e- filing   

Tabel 4.5 menyajikan tentang data persepsi Efisiensi yang berarti ketepatan 

cara dimana para pengguna e-filing bisa menjalan kan sesuatu dengan tepat 

dan yang meliputi indikator seperti: menggunakan E-Filing  karena 

menghemat waktu , menggunakan E-Filing karena menghemat tenaga  , 

menggunakan E-Filing karena menghemat biaya dalam arti efisiensi para 

Wajib Pajak sangat terbantu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

karena penggunaan sistem e-filing ini sangat mudah dan menghemat waktu 

karena Wajib Pajak bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun  
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Tabel 4.5 Persepsi Efisiensi menggunakan e-filing  

                Pernyataan Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Total 

Saya menggunakan E-Filing  

karena menghemat waktu   

0,00 3,33 56,67 40,00 100,00 

Saya menggunakan E-Filing 

karena menghemat tenaga  

0,00 3,33 53,33 43,33 100,00 

Saya menggunakan E-Filing 

karena menghemat biaya  

3,33 0,00 56,67 40,00 100,00 

        Sumber : data diolah, 2017  

Pada indikaor diatas bahwa responden cenderung memiliki penilaian setuju 

karena semua tercermin pada presentase jawaban yaitu menggunakan e-filing 

dapat menghemat waktu 56,67%. Para responden juga setuju terhadap 

persepsi bahwa menggunakan e-filing menghemat tenaga 53,33%.  Pada 

indikator di atas juga menunjukan mayoritas responden menunjukan setuju 

terhadap persepsi menggunaan e-filing menghemat biaya 56,67% 

 

4.6 Tanggapan Persepsi terhadap keputusan penggunaan e- filing 

Tabel 4.6 menyajikan data tentang keputusan wajib pajak yang artinya 

Keputusan ini dimana setiap pengguna sistem e-filing menggunakan 

kesempatan haknya untuk memutuskan sesuatu keputusan ingin 

menggunakan  sistem e-filing atau tidak. Contoh indikator keputusan yaitu 

akan/tetap menggunakan E-Filing secara mandiri   , merekomendasikan orang 

lain untuk menggunakan E-Filing secara mandiri  , menceritakan hal-hal 

positif tentang E-Filing secara mandiri 
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Tabel 4.6 Persepsi Keputusan menggunakan e-filing  

  Sumber : data diolah, 2017  

Pada indikator diatas bahwa mayoritas responden setuju  untuk menggunakan 

e-filing. hal tersebut menunjukan bahwa dalam persepsi responden akan/tetap 

menggunakan e-filing secara mandiri 60%. Para responden juga setuju 

dengan persepsi bahwa para responden akan merekomendasikan orang lain 

untuk menggunakan e-filing 60%. Para responden mayoritas setuju dengan 

persepsi bahwa para reponden akan menceritakan hal positif tentang 

penngunaan e-filing secara mandiri 63,33% 

 

4.7 Keterkaitan Dimensi e-filing dengan keputusan menggunakan e-filing        

secara Mandiri 

Tabel 4.7. Dimensi sendiri didefinisikan sebagai suatu titik dan 

kesimpulan dalam tanggapan dan hubungan yang terhadapat dalam 

objek yang ada di dalam penelitian. Dimensi e-filing dalam penelitian 

ini mengacu pada dimensi kualitas layanan internet yaitu Kemudahan , 

Pernyataan Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

Total 

Saya  akan/tetap menggunakan E-Filing 

secara mandiri   

0,00 6,67 60,00 33,33 100,00 

Saya merekomendasikan orang lain 

untuk menggunakan E-Filing secara 

mandiri   

3,33 0,00 60,00 36,67 100,00 

Saya menceritakan hal-hal positif 

tentang E-Filing secara mandiri  

0,00 13,33 63,33 23,33 100,00 
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Kenyamanan , Performance dan Efisiensi serta keputusan Wajib Pajak 

tentang penggunaan e-filing secara mandiri. 

  Tabel 4.7  hubungan persepsi e-filing dengan keputusan menggunakan e-

filing       

  

Sumber : data diolah, 2017  

Garis linier tersebut menunjukan keterkaitan dengan persepsi persepsi dalam 

e-filing yaitu slow positif yang mencerminkan arah hubungan antar persepsi 

e-filing dengan keterkaitan persepsi e-filing semakin baik dan semakin besar 

minat Wajib Pajak menggunakan e-filing. Keterkaitan persepsi e-filing 

dengan nilai rata-rata dari persepsi kemudahan juga menunjukan slow positif 

para wajib pajak menyatakan bahwa menggunakan e-filing itu mudah. 

Keterkaitan persepsi rata-rata dengan persepsi kenyamanan para Wajib Pajak 

juga menunjukan slow positif yang dimana para pengguna e-filing merasakan 

adanya kenyamanan contohnya seperti para wajib pajak merasa nyaman 

karena dapat diakses kapanpun selama 24 jam dalam 7 hari. Keterkaitan 
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persepsi rata-rata dengan persepsi performance juga mendapat respon slow 

positif namun sebagian besar wajib pajak merasa tidak setuju dengan persepsi 

performance ,  para wajib pajak tidak setuju dengan hal yang bersangkutan 

dengan respon online yang terdapat dalam e-filing hal ini mungkin di 

karenakan para pengguna e-filing lebih bayak dibandingkan tenaga kerja 

dalam pelayanan respon sistem penggunaan e-filing. Keterkaitan persepsi 

rata-rata dengan persepsi efisiensi menunjukan slow positif yang dimana para 

Wajib Pajak dengan menggunakan sistem e-filing  dapat menghemet 

waktu,tenaga dan biaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


