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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan  

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata 

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Perpanjangan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP), e-Filing adalah 

suatu cara penyampaian SPT Tahunan dan penyampaian Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan 

real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Penelitian ini dilakukan pada 

Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang 

bertujuan untuk mempengaruhi Wajib Pajak menggunakan e-Filing. Beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini: 

1. Keamanan dan kerahasiaan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat Wajib Pajak mengunakan e-Filing (Y). Hal ini berarti suatu 

keamanan sistem dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan 

oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga 

kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem informasi sehingga 

pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas. Dan melihat 

seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamaanan dan 

kerahasiaan data Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan keamaanan data 

yang dilaporkan oleh Wajib Pajak bahwa hanya orang yang bersangkutan 

yang dapat mengakses data tersebut dengan itu dapat meningkatkan minat 
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wajib pajak menggunakan e-Filing. Semakin tinggi tingkat keamanan dan 

kerahasiaan maka semakin tinggi juga minat wajib pajak menggunakan     

e-Filing. 

2. Kesiapan teknologi informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat Wajib Pajak mengunakan e-Filing (Y). Hal ini disebabkan karena 

Teknologi Informasi (TI) merupakan sekumpulan sumber daya informasi 

oraganisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya 

(Ismanto, 2010). Lai (2008) mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi kesiapan teknologi (tecnology readiness), yaitu keyakinan 

(optism), inovasi (innovativeness), ketidak nyamanan (discomfort), dan 

ketidak amanan (insecurity). Maka wajib pajak menngunakan e-Filing 

harus memiliki keyakinan (optism), inovasi (innovativeness), dan melihat 

apakah teknologi tersebut nyamanan (discomfort) dan aman (insecurity) 

untuk digunakan, semakin tinggi tingkat kesiapan teknologi informasi 

semakin tinggi pula minat wajib pajak menggunakan e-Filing. 

3. Kesukarelaan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap minat Wajib 

Pajak mengunakan e-Filing (Y). Keputusan untuk menggunakan sistem    

e-Filing bukan karena paksaan yang mempengaruhi minat Wajib Pajak 

untuk terus menggunakan sistem e-Filing. 

4. Persepsi kegunaan (X4) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

minat Wajib Pajak mengunakan e-Filing (Y).Wajib Pajak Badan menilai 

e-Filing telah memberikan keuntungan bagi wajib pajak dalam melaporkan 

pajaknya namun tidak mempengaruhi minat wajib pajak. Hal ini 
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disebabkan karena Persepsi kegunaan secara langsung dapat 

mempengaruhi niat untuk mencoba dan menggunakan sistem e-Filing. Jika 

WP merasakan manfaatnya, ia akan berniat menggunakan sistem e-Filing, 

sebaliknya jika WP tidak merasakan manfaat sistem e-Filing, ia tidak akan 

berniat untuk menggunakannya.Dalam hal ini persepsi kegunaan 

mempengaruhi niat untuk menggunakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Dengan merasakan manfaat sistem e-Filing, Wajib Pajak 

akan merasa senang dan akhirnya berupaya untuk selalu mecoba atau 

berminat menggunakan sistem e-Filing untuk pelaporan SPTnya. 

5. Persepsi kemudahan (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

Wajib Pajak mengunakan e-Filing (Y). Persepsi kemudahan akan 

berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang 

kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan 

teknologi informasi. Kemudahan pengguna akan mempengaruhi 

penggunaan sistem e-Filing. Jika pengguna menginteroretasikan bahwa 

sistem e-Filing mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. 

WP yang merasakan kemudahan e-Filing memberikan respon positif dan 

menyukai sistem e-Filing dan pada akhirnya mendorong niat WP untuk 

menggunakan sistem e-Filing. 

6. Secara simultan variabel keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi 

informasi, kesukarelaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak 

menggunakan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 
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V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan 

keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang 

akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup 

objek penelitian yang digunakan masih terlalu sempit 

V.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah sampel dan 

memperluas lokasi pengambilan sampel yang tidak hanya di 

wilayahKampar dan Pasir Pengaraian saja. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lain, 

sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, 

lengkap, dan bermanfaat. 

3. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai Wajib Pajak Badanyaitu hanya 

22% Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-Filing, maka seyogyanya 

bagi Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus), diharapkan agar dapat 

meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan e-Filing bagi masyarakat.  

4. Aturan perpajakan mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan Tahunan perlu diperbaiki, dibuat semudah mungkin dan 

tidak rumit, sehingga wajib pajak mau menggunakan e-Filing untuk 

melakukan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. 


