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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh persepsi
kegunaan, kemudahan, kerumitan dan penguasaan teknologi terhadap minat wajib pajak
untuk menggunakan DJP online di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 orang wajib
pajak. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi berganda dengan
bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini diterima atau terbukti. Hasil penelitian ini menemukan
bahwa persepsi kegunaan, kemudahan dan penguasaan teknologi memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap minat pengguna DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan. Untuk persepsi kerumitan, ditemukan hasil bahwa persepsi
kerumitan memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap minat pengguna DJP
online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Kata Kunci : Persepsi, Kegunaan; kemudahan; kerumitan; penguasaan teknologi; wajib
pajak

Pendahuluan
Era globalisasi menuntut setiap organisasi agar memiliki kemampuan mengelola
organisasi dengan baik agar mampu berkompetisi dengan organisasi yang lain (Beer,
2010). Kemampuan organisasi ini ditopang oleh 6 (enam) unsur yakni: sistem kerja (work
system), proses manajemen (management process), sumber daya manusia (human
resources system), prinsip dan nilai (principle and values), pola kepemimpinan
(leadership behaviour) dan lingkungan/strategi. Keenam unsur tersebut di atas, pada
dasarnya telah tumbuh dan berkembang secara alamiah dalam suatu organisasi. Pada saat
organisasi menghadapai tantangan yang ada dalam lingkungannya maka ia meresponnya
dengan mengembangkan praktek-praktek bisnis dan manajemen yang sesuai sehingga
menjadi sebuah kebiasaan yang melembaga dalam sistem pengelolaan sumber daya
manusianya (Muchsin, 2017).
Semua jenis organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta
menggunakan sistem yang digunakan untuk mengatur operasional organisasi. Pada
organisasi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan sistem melalui
aplikasi (software) telah digunakan untuk menghubungkan semua sistem administrasi
perpajakan yang terintegrasi dari kantor pusat DJP, Kanwil maupun dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP). Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk
meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini
merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (Widayati dan Nurlis, 2010; Sudirman &
Muslim, 2018).
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Aplikasi tersebut fungsinya memonitoring seluruh kegiatan administrasi
perpajakan di seluruh KPP. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya fokus melakukan
reformasi dalam perbaikan struktur organisasi, penyederhanaan sistem operasi,
pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya
modernisasi administrasi serta penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan
profesional tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi dalam
administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi (TI).
Pengembangan teknologi informasi DJP ini dimulai pada awal tahun 1990, yakni
dengan penerapan New Payment Control System (NPCS) untuk mengawasi dan
mengevaluasi pembayaran pajak. Tahun 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi
Perpajakan (SIP) dan SIPMOD (SIP Modifikasi) untuk menggantikan NPCS yang
berfungsi sebagai sarana pengawasan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) sekaligus
untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga berperan sebagai
sarana pendukung pengambilan keputusan namun SIP dan SIPMOD masih belum
terintegrasi dengan modul-modul utama administrasi perpajakan, melakukan login untuk
setiap aplikasi dan keamanan sistem masih lemah.
Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam
penerapan sistem administrasi perpajakan modern antara lain struktur organisasi
berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan
account representative dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak.
Sistem administrasi perpajakan modern terbaru ditandai dengan adanya Aplikasi DJP
online yang telah menambahkan semua kekurangan yang dimiliki aplikasi sebelumnya
yakni dimunculkannya empat komponen utama dalam DJP online yaitu core system,
pembangkit kasus, workflow system serta profil wajib pajak yang diharapkan dapat
memudahkan dan bermanfaat bagi pegawai pajak serta menjadi alat pendukung
terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi berbagai pihak
dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak seperti pengolahan pendaftaran,
pelaporan, pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modulmodul utama administrasi perpajakan dan database Kantor Pelayanan Pajak yang ada di
dalam aplikasi DJP online
Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model yang menjelaskan
faktor-faktor utama yang mempengarui penerimaan teknologi dalam pekerjaan individu
pengguna (Davis, 2000) dan merupakan area sistem informasi yang digunakan sebagai
teori pendukung dalam kontek manajemen sistem infomasi (Chen, 2011). Menurut Davis
(1998) peneriman penggunaan sistem ditentukan oleh dua faktor yaitu persepsi
kemudahan dan persepsi kegunaan. Menurut Jen et al., (2006) TAM merupakan kondisi
psikologis seseorang pada intensitas pengguna teknologi secara sukarela. Dalam TAM
digambarkan bahwa penerimaan penggunaan TI dipengaruhi oleh kemanfaatan
(usefulness) dan kemudahan penggunaan (ease of use). Kemanfaatan dan kemudahan
penggunaan mempunyai pengaruh ke minat perilaku. Pemakai teknologi akan
mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi
bermanfaat dan mudah digunakan (Davis, 1986)
Davis (1989) menjelaskan lebih jauh mengenai keterkaitan antara persepsi terhadap
kegunaan dan persepsi terhadap kemudahan menggunakan teknologi, maka dapat dilihat
dalam tabel 1.
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No
Kegunaan (usefulness)
Kemudahan (eye of use)
1
Bekerja lebih cepat
Mudah dipelajari
2
Kinerja
Dapat dikontrol
3
Produktivitas Meningkat
Jelas dan Mudah Dipahami
4
Efektif
Fleksibel
5
Mempermudah tugas
Mudah dikuasai/terampil
6
Kegunaan
Mudah digunakan
Sumber: Davis (1989)
Berdasarkan table 1, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan TI
dapat mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan TI, sehinga dapat menjadi
factor penentu apakah seseorang berniat untuk menggunakan TI atau tidak. Davis (1989)
menjelaskan, dalam TAM persepsi kegunaan (usefulness) juga mempengaruhi persepsi
kemudahan penggunaan TI tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sehingga, individu tidak
terlalu memperhatikan apakah TI mudah atau tidak mudah selama memberikan manfaat
dalam tugas-tugas yang dikerjakannya.
Szajna (1996), Igbaria et al. (1997), Sundan Zhang (2003) menemukan hubungan
signifikan dari persepsi kegunaan terhadap penggunaan aktual dan mengkonfirmasikan
bahwa kegunaan merupakan faktor yang paling penting dalam penerimaan pengguna
tekhnologi. Penelitian yang dilakukan Davis (1989) menemukan bahwa hubungan
persepsi kegunaan terhadap penggunaan senyatanya lebih kuat dibandingkan konstruk
manapun. Studi yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah
mencoba atau menggunakan e-filing di Indonesia menunjukkan hasil bahwa persepsi
kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan teknologi. Kemudahan
pengguna akan mempengaruhi penggunaan sistem e-filing.
Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di
dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Kunci untuk memahami persepsi
terletak pada suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan pada pencatatan yang
benar terhadap situasi (Thoha, 2000). Persepsi diawali oleh proses penginderaan dan
diterimanya stimulus oleh individu kemudian membentuk persepsi (David Mark, 1982;
Bimo Walgito, 2004; Laura A.King, 2010; Feldman, 2010).
Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang
dalam berperilaku (Robbins & Judge, 2008; Rustiarini, 2014). Penyebab perilaku
seseorang adalah karena situasional attributions dan dispositional attributions. Situsional
attributions merupakan perilaku individu yang disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti
nilai sosial, kondisi sosial dan pandangan masyarakat. Sementara itu, dispositional
attributions lebih cenderung pada perilaku seseorang yang disebabkan faktor internal,
yaitu sifat kepribadian dan persepsi diri yang sudah melekat dalam diri seorang individu
tersebut (Wade & Tavris, 2008). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini,
sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu
keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya tingkat kebermanfaatan dalam laporan
perpajakan, administrasi pajak yang tersedia secara memadai. Sedangkan dari faktor
internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.
Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut
akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.
Artinya jika wajib pajak mempersepsikan bahwa e-DJP itu dirasakannya dalam konsep
indrawi dinyatakan baik, maka akibatnya adalah membangun kesan atas sebuah nilai yang
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disebut sebagai anggapan positif. Hal ini karena manfat memiliki substansi indrawi
sebagai sesuatu yang dirasakan.
Hasil penelitian Begum & Jahagir (2008), Tjini, (2012). menunjukkan bahwa
persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan, kemanan dan kerahasiaan, sikap pelanggan dan
customer adaptation berpengaruh positif terhadap sistem perbankan elektronik.
Rahayu, Sri & Lingga Salsalina Ita (2009), Pandiangan (2008), Pratama (2009)
menjelaskan bahwa Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah untuk
memaksimalkan penerimaan pajak dengan kualitas pelayanan yang mendukung seperti
tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam
proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi
tinggi, kompeten, dan profesional, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan,
wajib pajak memiliki alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan,
dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Penelitian Wang, et.al. (2003),
Pikkarainen et al., (2004) menunjukan variabel kemudahan berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan sistem online.
Konvergensi komputer dengan internet saat ini membutuhkan pengetahuan bagi
pemakaianya. Jika pemakainya mempersepsikan adanya kesulitan dalam
menggunakannya, maka akan berpengaruh terhadap minat penggunnanya. Penguasaan
teknologi informasi bagi suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik pengguna
teknologi informasi (Syam, 1999). Kesulitan menggunakan DJP online ini membutuhkan
penguasaan teknologi sehingga dengan menguasai atau mengetahu pengoperasian DJP
online akan mendorong adanya minat menggunakan sistim tersebut. Dengan demikian
dapat dihipotesiskan bahwa penguasaan teknologi akan memberikan dampak terhadap
minat. Maka kerangka konsep digmbarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Hipotesis
H1 : Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna
DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
H2 : Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna
DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
H3 : Persepsi Kerumitan berpengaruh negative tidak signifikan terhadap minat pengguna
DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
H4 : Penguasaan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna
DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif
analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan
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mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan (Nazir,
2006). Penelitian ini akan dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kepada responden penelitian.
Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Data yang berhasil
dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahap pengujian seperti pengujian kualitas
data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas dan
uji heterokedastisitas. Setelah seluruh instrument dinyatakan layak, maka langkah analisis
selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan
dalam penelitian ini melalui Uji R2 , Uji F(Simultan) dan Uji t (Parsial).

Analisis Data Dan Pembahasan
Analisis Data Penelitian
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner ysng telah diisi
oleh responden, dasar pengukurannya adalah apabila hasil pengujian dari setiap
pertanyaan menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan
dianggap valid (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tabel 2, semua variabel dalam penelitian
ini memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,240, sehingga item-item
pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas
Variabel

X1
Kegunaan
X2
Kemudahan

X3
Kerumitan

X4
Penguasaan Teknologi

Y
Minat Pengguna IDJP

Sumber: Output SPSS (2020)

Item
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

r-hitung
0,601
0,590
0,565
0,683
0,777
0,668
0,636
0,716
0,656
0,775
0,770
0,745
0,591
0,697
0,664
0,686
0,661
0,702
0,648
0,452
0,693
0,760
0,711
0,401
0,469

r-tabel
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196
0,196

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan
adalah konsisten dari waktu ke waktu, sebuah variabel dikatakan valid apabila nilai
Cronbach’s Alpha > 60% (Ghozali, 2006). Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa semua
variabel penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari nilai standar yaitu 0,60
sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
X1. Kegunaan
X2. Kemudahan
X3. Kerumitan
X4.Penguasaan Teknologi
Y. Minat Pengguna
Sumber: Output SPSS (2020)

Cronbach Alpha
0,784
0,819
0,825
0,780
0,794

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis
regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik yang
sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji
autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana
dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada.
Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana
yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan
setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.
Uji normalitas dapat digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang
terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya menurut (Singgih Santoso, 2000)
yaitu : Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian karena grafik memenuhi asumsi
maka model regresi memenuhi syarat uji normalitas.

Gambar 2. Normal P-Plot
Menurut singgih santoso 2000: 2008) model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas
No
Variabel
Nilai t
1
X1 atas Y
6,371
2
X2 atas Y
3,063
3
X3 atas Y
-1.351
4
X4 atas Y
4.885
Sumber: Output SPSS (2020)

Nilai Sig
.000
.003
.180
.000

Keterangan
Ada hubugan
Ada hubugan
Ada hubugan
Ada hubugan
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multikolineritas karena pada kolom VIF berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance
mendekati angka 1.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Correlations
Model
Zero-order
Partial
1
Persepsi Kegunaan
.675
.547
Persepsi Kemudahan
.589
.300
Persepsi Kerumitan
-.157
-.137
Penguasaan Teknologi
.611
.448
a. Dependent Variable: Minat Pengguna

Collinearity Statistics
Part
Tolerance
VIF
.385
.758
1.320
.185
.679
1.473
-.082
.984
1.017
.295
.750
1.333

Berdasarkan table 6, data olahan program SPSS, sebagai alat bantu dalam
pengolahan hasil analisis data, maka secara metodologi tampilan analisis regresi liner
berganda dpat dilihat sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Regresi
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.592
.405
.410
.064
.443
.230
.075
.225
-.076
.056
-.082

t
1.461
6.371
3.063
-1.351

Sig.
.147
.000
.003
.180

.068

4.885

.000

Model
1
(Constant)
Persepsi Kegunaan
Persepsi Kemudahan
Persepsi Kerumitan
Penguasaan
.333
Teknologi
a. Dependent Variable: Minat Pengguna

.341

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai konstan yaitu b0 = 0.592, variabel
Persepsi Kegunaan (X1) sebesar 0,410, variabel Kemudahan ,0.230, Persepsi kerumitan
(X3) sebesar -0,076, Penguasaan Teknologi X4 sebesar 0,333 sehingga persamaan regresi
dapat dilihat sebagai berikut :
Y = 0,592 + 0,410 X1 + 0,230 X2 + -0,076 X3+ 0,333 X4
Nilai konstan yaitu bo = 0,592, mempunyai arti bahwa, apabila Persepsi Kegunaan
(X1) Persepsi Kemudahan, Persepsi kerumitan (X3, dan Penguasaan Teknologi (X4)
tidak mengalami perubahan maka minat pengguna Sistim DJP online atau variabel Y
sebesar 0,592 atau 59,2 dengan asumsi Variabel X2 dan Variabel X3, dan X4 bernilai
konstan.
Koefisien variabel Persepsi Kegunaan (X1) sebesar 0.410, hal ini berarti bahwa
semakin tinggi persepsi kegunaan yang dirasakan, maka akan meningkatkan Minat wajib
Pajak menggunakan Sistim DJP online dengan asumsi Variabel X2 dan Variabel X3, dan
X4 bernilai konstan.
Koefisien variabel Persepsi Kemudahan (X2) sebesar 0.230, hal ini berarti bahwa
semakin mudah menggunakan DJP online yang dipersepsikan, maka akan meningkatkan
Minat wajib Pajak menggunakan DJP online dengan asumsi Variabel X1 dan Variabel
X3, dan X4 bernilai konstan.
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Koefisien variabel Persepsi Kerumitan (X3) sebesar -0.076, hal ini berarti bahwa
semakin sulit menggunakan DJP online yang dipersepsikan, maka akan menurunkan
Minat wajib Pajak menggunakan DJP online dengan asumsi Variabel X1 dan Variabel
X2, dan X4 bernilai konstan.
Koefisien variabel Penguasaan Teknologi (X4) sebesar 0.333, hal ini berarti
bahwa semakin miningkat penguasaan teknologi maka akan meningkatkan Minat wajib
Pajak dalam menggunakan DJP online dengan asumsi Variabel X1, Variabel X2, dan X3
bernilai konstan.
Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.808, hal ini menunjukan
bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X1,dan X2, X3, dan X4 dengan
Variabel Dependen (Y) yaitu Minat Pengguna DJP online0.808 atau 80,8 dan hal ini
menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai
hubungan yang kuat terhadap Minat Pengguna DJP online di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan.
Besarnya nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0.653, hal ini menunjukan
bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap minat pengguna IDJP
sebesar 0.653 atau (65,3) dan sisanya sebesar 0.347 atau 34,7 dipengaruhi oleh faktor atau
variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.
Uji t (Parsial)
Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel
independen Persepsi Kegunaan (X1) Persepsi Kemudahan, Persepsi kerumitan (X3, dan
Penguasaan Teknologi (X4) terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan DJP online
di KPP Pratama Makassar Selatan.
Pengujian hipotesis pertama (H1)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap
minat wajib pajak dalam menggunakan DJP online dapat dilihat dari perbandingan
nilai t hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung = 6,371 > t tabel = 1,661 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat
signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Persepsi
Kegunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak pengguna DJP online pada KPP
Pratama Makassar Selatan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa Persepsi Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib
pajak pengguna DJP online pada KPP Pratama Makassar Selatan, terbukti (H1
diterima).
Pengujian hipotesis kedua (H2)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Persepsi Manfaat terhadap minat
wajib pajak dalam menggunakan DJP online dapat dilihat dari perbandingan nilai t
hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung = 3.063 > t tabel = 1,661 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat
signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Persepsi
Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak pengguna
DJP online pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan demikian hipotesis kedua
yang menyatakan bahwa Persepsi lemudahan berpengaruh terhadap minat wajib pajak
pengguna DJP online pada KPP Pratama Makassar Selatan, terbukti (H2 diterima).
Pengujian hipotesis ketiga (H3)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Persepsi kerumitan terhadap
minat wajib pajak dalam menggunakan DJP online dapat dilihat dari perbandingan
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tingkat signifikansi sebesar 0,180, lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat
signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Persepsi
Kerumitan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat wajib pajak pengguna
DJP online pada KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan demikian hipotesis ketiga
yang menyatakan bahwa Persepsi kerumitan berpengaruh negative terhadap minat
wajib pajak pengguna DJP online pada KPP Pratama Makassar Selatan, terbukti (H3
diterima).
Pengujian hipotesis keempat (H4)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Reward (penghargaan) terhadap
keputusan rasional wajib pajak dengan status prioritas dapat dilihat dari perbandingan
nilai t hitung dengan nilai t tabel dimana nilai t hitung = 4.885 > t tabel = 1,661 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat
signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik
Penguasaan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat wajib Pajak
Pengguna DJP online . Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa
Penguasaan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat wajib Pajak
Pengguna Sistim DJP online di KPP Pratama Makassar Selatan, terbukti (H4 diterima).
Uji F
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel variabel
independen Persepsi Kegunaan (X1) Persepsi Kemudahan, Persepsi kerumitan (X3, dan
Penguasaan Teknologi (X4) terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan DJP online
dan SIDJP
Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
24.956
13.284
38.240

ANOVAa
df
Mean Square
4
6.239
95
.140
99

F
44.619

Sig.
.000b

Pada tampilan out put SPSS diatas diperoleh F-hitung = 44.619 > Ftabel = 3,09
(df 1 = 4, df2 = 95) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000
jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah
digunakan ini dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan DJP online di
KPP Pratama Makassar Selatan.

Pembahasan
Pengujian hipotesis pertama (H1)
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak pengguna DJP online di Kantr
Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. Hasil ini sejalan dengan teori Theory of
Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Arzen, 1991) bahwa minat individu
akan menggunakan suatu sistem ditimbulkan oleh faktor-faktor keyakinan perilaku, dan
keyakinan normatif. Hal ini juga diperkuat oleh Jen et.al. (2006) yang mengatakan bahwa
Teori ini menilai intensitas perilaku seseorang dipengarui oleh attitude yang
mencerminkan perasaan positif pada suatu perilaku, subjective norms yang
mencerminkan persepsi bahwa orang lain menginginkan seseorang melakukan tindakan
tertentu dan control beliefs yang mencerminkan batasan eksternal maupun internal dalam
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melakukan sesuatu. Penelitian ini juga sejalan dengan teori Goodhue dan Thompson
(1995).
Menurut Goodhue & Thompson (1995), kecocokan tugas dengan teknologi akan
membentuk aliran yang dapat membantu memahami hubungan antara teknologi
informasi dengan kinerja. Jawaban responden pada variabel ini menunjukan bahwa pada
umumnya persepsi responden mengenai kegunaan dari penggunaan DJP online pada
kantor KPP Pratama Makassar Selatan memiliki respon yang positif. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Muslim A. Djalil, Muhammad Arfan, M. Rizal Yahya and
Nura Sahirah (2017), Ivana Lie dan Raden Arja Sadjiarto (2013), dan Puspita rama
nopiana dan yuliadi (2017) Sofyarifani Pu’o, Jullie J. Sondakh , Novi S. Budiarso (2018)
yang menemukan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan
sistim informasi dan teknologi.
Pengujian hipotesis kedua (H2)
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak pengguna DJP online di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan
jawaban kuesioner pada variabel ini menunjukan adanya peningkatan dalam hal persepsi
wajib pajak dengan nilai rata-rata variabel yang menunjukan kateogi sangat baik.
Beberapa pernyataan terkait dengan kemudahan menggunakan IDJP terdapat dalam
penrnyataan bahwa aplikasi DJP online sangat mudah digunakan, mudah diakses, dan
dapat diakses dimana saja, serta dapat memberikan kepuasan kepada penggunanya.
Menurut Szajna (1994), Bimo Walgito (2004), persepsi merupakan proses
mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna. Kemudahan
penggunaan diartikan sebagai sesuatu yang mudah dipelajari, mudah dipahami, simple
dan mudah pengoprasiannya (Jogiyanto, 2007: 129).
Laksana & Dewantara (2015) menjelaskan bahwa kemudahan yang dirasakan
dalam menggunakan Internet Banking mempengaruhi seseorang untuk memiliki minat
ulang untuk menggunakannya. Hal ini didasari atas efisiensi waktu yang dirasakan,
kemampuan melakukan transaksi, kemudahan operasional internet banking dan
fleksibilitas yang dirasakan ketika menggunakannya. Dari beberapa pendapat diatas,
maka penelitian ini searah dengan teori atribusi. bahwa wajib pajak dalam berperilaku
untuk menggunakan DJP online, memiliki informasi-informasi dari lingkungan
sekitarnya, jika terdapat kesan positif dari informasi tersebut maka mereka akan
memutuskan untuk berperilaku atau disebut dengan tribusi situasional. Penelitian ini juga
searah dengan teori pengharapan. Menurut Stephen Robbins (2007:148) menyatakan
bahwa individu cenderung bertindak dengan cara tertentu berdasarkan pengharapan
bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh hasil tertentu dan oleh daya tarik hasil tersebut
bagi orang itu. Sedangkan menurut Wibowo (2006) menyatakan bahwa persepsi tentang
kemudahan penggunaan sebuah teknologi sebagai suatu ukuran dimana seseorang
percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pikkarainen et al (2004), Sofyarifani
Pu’o, Jullie J. Sondakh , Novi S. Budiarso (2018) yang menyatakan bahwa kemudahan
berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan e-filing. Namun penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian Puspita Rama Nopiana dan Yuliadi (2017) bahwa persepsi
kemudahan tidak memiliki hubungan positif dan signifikan bagi wajib pajak terhadap
fasilitas e-filing.
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Pengujian hipotesis ketiga (H3)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan persepsi kerumitan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap minat wajib pajak pengguna DJP online di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan. Berdasarkan jawaban responden pada
variabel kerumitan terdapat beberapa item yang oleh pengguna DJP online dianggap
sebagai faktor yang melemahkan wajib pajak dalam penggunaan Sistim DJP online.
Misalnya tentang jaringan yang selalu sibuk ketika wajib mengakses DJP online, hal ini
dianggap negative oleh wajib pajak. Faktor lain yang dianggap melemahkan minat
mereka yaitu pengetahuan wajib pajak tentang sistim informasi atau teknologi yang
digunakan dalam Sistim DJP online. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa
DJP online saat ini masih dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai sesuatu yang masih sulit
untuk digunakan, sehingga menurunkan minat wajib pajak, dan akan memunculkan
persepsi bahwa DJP online ini sesuatu yang sulit untuk digunakan.
Hasil penelitian mendukung penelitian Puspita rama nopiana dan yuliadi (2017)
yang mengatakan bahwa kerumitan berpengaruh negative terhadap pengunaan
penggunan efiling. Menurut Amoroso & Gardner, (2004), Thomson et al., (1991),
Wiyono (2008) menemukan bahwa semakin kompleks (rumit) suatu inovasi, semakin
rendah tingkat penyerapannya. Desmayanti (2012) menjelaskan kerumitan juga akan
muncul, jika wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dengan alasan
belum terbiasa sehingga menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat
menyita waktu dalam mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami. Hasil penelitian
ini tidak sjalan sejalan dengan penelitian Dewi (2009), dan Irma (2017) bahwa kerumitan
berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan teknologi informasi.
Meskipun secara rata-rata variabel kerumitan dalam penelitian ini, memiliki nilai
responsivitas yang sangat baik akan tetapi pernyataan yang digunakan dalam penelitian
ini sebagian besar memfokuskan pada sifat dari kerunitan. Bahwa secara perilaku etis,
sesuatu yang rumit atau kompleks akan dihindari oleh individu.Jadi maindset wajib pajak
yang menjadi responden dalam penelitian ini, bila dikaitkan dengan teori TRA Fishbein
dan Ajzen adalah bagian dari Belief, atau kepercayaan. Karena Wajib Pajak percaya
bahwa dengan sistim IDJP yang mudah cepat dan akurat, akan menjadi pilihan rasional
mereka dalam memanfaatkan kecanggihan sistim informasi yang dirancang dengan
tujuan untuk memudahkan wajib pajak, dibanding harus mengantri di KPP, terlepas dari
rumit tidaknya DJP online itu dan ini sangat logis.
Pengujian hipotesis keempat (H4)
Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa penguasaan teknologi
berpengaruh positif signifikan terhadap minat pengguna Sistim DJP online. Dengan hasil
penelitian ini maka secara teoritis Teknologi sebagai sebuah sarana dan prasarana yang
menyediakan sebuah yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup
umat manusia. Seiring dengan perkembangannya teknologi mengalami perluasan makna,
menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran,
metode bisnis dan lainnya. Berdasarkan jawaban responden, diketahui bhwa secara ratrata responden memberikan tanggapanya yang sangat positif dengan nilai skor rata-rata
yang sangat tinggi. Jawaban responden pada item Baik WP maupun Badan, memiliki
fasilitas penunjang teknologi. Hal ini berarti bahwa teknologi informasi sudah menjadi
kebutuhan manusia baik individu maupun organisasi, karena banyak memberikan
manfaat, meskipun ada juga dampak negatifnya. Hal ini tercmin juga pada item kedua
bahwa pada umumnya organisasi telha merespon kemajuan ini dengan menyediakan
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SDM yang memiliki kemampuan menggunakan fasilits teknologi, jika wajib memiliki
kemampuan dalam mengoperasikan Sistim DJP online ini, maka mereka memiliki
perhatian dalam mendorong adanya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan
dengan pendapat Jogiyanto (2010) yang mengatakan bahwa sistem teknologi informasi
merupakan suatu system teknologi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manejerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan
laporan-laporan yang diperlukan.
Rai Darmini & Asmara Putra (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian anggota yang mengoperasikannya dapat
meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Dengan
demikian, hubungan dan dampak langsung dari teknologi informasi ini adalah terhadap
individual pemakai dan yang kemudian akan meningkatkan kinerja perusahaan. Jawaban
responden juga dalam penelitian telah mewakili indikator penguasaan teknologi yang
digunakan dalam penelitian ini.

Simpulan Dan Saran
Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau terbukti. Hasil penelitian ini menemukan
bahwa persepsi kegunaan, kemudahan dan penguasaan teknologi memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap minat pengguna DJP online pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Selatan. Untuk persepsi kerumitan, ditemukan hasil bahwa persepsi
kerumitan memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap minat pengguna DJP
online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan senantiasa melakukan sosialisasi penggunaan DJP online dan terus
memperhatikan dan meningkatkan kualitas, pelayanan, serta manfaat yang diterima wajib
pajak melalui DJP online sehingga minat terhadap penggunaan DJP online semakin
meningkat.
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