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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh
pengetahuan teknologi, persepsi kemudahan dan kesulitan terhadap penggunaan e-billing
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros. 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 ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, persepsi kemudahan dan
persepsi kebermanfaatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat
pengguna e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Maros.
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Pendahuluan
Kehadiran teknologi informasi merupakan hal yang urgen dalam segala bidang
tugas karena dapat membantu meringankan beban tugas dan meningkatkan kinerja
karyawan atau pegawai secara individual sehingga berdampak bagi kemajuan kinerja
perusahaan (Goodhue & Thompson, 1995). Adanya manfaat yang begitu besar yang
dapat dirasakan dari kehadiran teknologi informasi menjadi pemicu bagi organisasi
sawasta maupun Lembaga pemerintahan untuk melakukan reformasi dari proses
administrasinya. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur
dalam Perpres 81 2010 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 menjadi dasar adanya dukungan regulasi untuk
melaksanakn gerakan Reformasi Birokrasi Kemenkeu dan diintegrasikan dengan gerakan
Reformasi Birokrasi Nasional. Sasaran reformasi birokrasi ini mencakup 3 (tiga) aspek
yaitu 1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2002 menjadi dasar dari program
dari penerapan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi
untuk memonitoring seluruh kegiatan administrasi perpajakan di seluruh Kantor
Pelayanan Pajak agar lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan perkembangan
teknologi dan informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk
memenuhi keinginan Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pembayaran pajak di
Indonesia yang sudah bisa dilakukan melalui media internet. Teknologi informasi
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layaknya suatu hal yang tak bisa lepas dari suatu organisasi, pengambilan keputusan yang
cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menunjang realisasi penerimaan pajak yang
setiap tahun mengalami peningkatan. Suatu tujuan organisasi tanpa di dukung oleh
teknologi informasi yang handal sepertinya mustahil untuk dicapai, terutama organisasi
yang besar dan memiliki kantor cabang di hampir seluruh pelosok negeri seperti
Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan transformasi digital, baik
dalam usaha meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan efektivitas
pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu layanan yang mencerminkan
transformasi ini dan banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak adalah portal DJP Online,
sebuah layanan digital yang dapat diakses melalui internet secara realtime dengan fitur
terbaru ini semakin meningkatkan daya tarik pengguna wajib pajak. Layanan online ini
semakin memudahkan Wajib pajak. Manfaat yang bisa di rasakan dari layanan DJP
Online adalah proses yang cepat, aman, gratis, dan paperless. Tidak dipungkiri jumlah
wajib pajak yang mengakses layanan online meningkat secara signifikan dari tahun ke
tahun. Saat ini, jenis layanan yang disediakan dalam portal DJP Online adalah eregistration, e-billing, e-filing, dan e-tracking. Jenis layanan ini akan dikembangkan terus
sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Prospeknya, DJP akan menerapkan sistem
Single Sign On bagi Wajib Pajak untuk memudahkan akses pengguna layanan situs DJP
ke seluruh aplikasi perpajakan. DJP Online tentu terus berupaya memperbaiki sistem
pelayanan terbaik bagi penggunanya.
Dalam mewujudkan modernisasi perpajakan, DJP meluncurkan suatu sistem
pembayaran elektronik (e-billing). Penerapan peraturan ini dimulai sejak 1 Juli 2016 yang
menyatakan bahwa pembayaran pajak tidak lagi menggunakan sistem pembayaran pajak
manual tetapi para Wajib Pajak hanya dapat menggunakan mekanisme pembayaran
elektronik dengan menggunakan sistem e-billing untuk membayar pajak yang terutang.
E-billing merupakan sebuah metode pembayaran pajak secara elektronik yang
menggunakan kode billing. Kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan
melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan
Wajib Pajak. Sistem e-billing diciptakan untuk mendukung sistem pemungutan pajak saat
ini (self assessment system), sehingga Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak
secara mandiri tanpa adanya kehadiran dari petugas pajak. Dengan tidak bertemunya
petugas pajak dengan Wajib Pajak diharapkan dapat meminimalisir praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan hasil observasi awal, diperoleh informasi bahwa beberapa wajib
pajak saat ini masih menganggap bahwa penggunaan sistem online dalam melakukan
transaksi pembayaran pajak membingungkan dan menyulitkan terutama mengenai
pengoperasian e-billing. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman wajib
pajak tentang penggunaan sistem pembayaran pajak secara elektronik (Said & Aslindah,
2018). Kondisi ini menjadikan DJP masih memerlukan telaah, evaluasi dan sosialisasi
yang mendalam tentang Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 sehingga dapat
digunakan sebagai payung penggunaan kemajuan teknologi informasi dalam perpajakan.
Persoalan penerimaan sistem e-billing oleh wajib pajak bukan persoalan
peraturan, melainkan persoalan penerimaan terhadap suatu produk, yaitu sistem e-billing.
Kurangnya penerimaan Wajib Pajak tersebut dapat menyebabkan Wajib Pajak sekedar
terpaksa menggunakan dan tanpa diimbangi dengan penggunaan yang handal pada sistem
tersebut. Selain itu juga dapat menyebabkan masalah ketidakpuasan bagi Wajib Pajak
terhadap sistem tersebut. Keengganan dan penolakan dari pengguna ini menyebabkan
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tidak diperolehnya manfaat dan keuntungan dari sistem tersebut yang secara tidak
langsung menyebabkan kegagalan implementasi sistem (Amaranti, 2006). Penggunaan
sistem informasi menjadi aspek yang seharusnya mendapatkan perhatian utama dalam
implementasi sistem informasi, karena kuatnya penerimaan atau penolakan terhadap
suatu sistem menentukan keberhasilan implementasi sistem tersebut. Implementasi
sistem informasi memerlukan banyak waktu dan perhatian yang lebih, tidak hanya
menyangkut masalah pengembangan dan membuat sistem informasi bekerja pada kondisi
yang benar, namun yang penting adalah membuat pengguna mau bekerja dengan sistem
informasi yang ada, sehingga dalam penerapannya sangat ditentukan pula oleh faktorfaktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna atas teknologi informasi dalam hal ini
yaitu e-billing (Sarana, 2000). Untuk membuktikan secara empiris diterimanya sistem ebilling oleh Wajib Pajak, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan teori dan model.
Salah satu model untuk memprediksi dan menjelaskan penerimaan penggunaan
Teknologi Informasi adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dibuat oleh Fred
D Davis. TAM adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana user atau pengguna
teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Teori ini membuat model
perilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku. Tujuan perilaku ditentukan
oleh sikap atas perilaku tersebut (Sarana, 2000). Technology Acceptance Model (TAM)
merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian
mengenai proses adopsi teknologi informasi dan lebih khusus untuk mengukur
kesuksesan dari sistem informasi yang dikembangkan. Kesederhanaan (parsimony) dan
kemampuan menjelaskan (explanatory power) hubungan sebab akibat merupakan alasan
utama penggunaan model TAM. Menurut Davis (1989) tujuan utama TAM adalah untuk
memberikan kerangka dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap
kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. TAM menganggap bahwa 2 keyakinan
individual, yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan
penggunaan (perceived easy of use) merupakan determinan utama perilaku adopsi
(perilaku untuk menggunakan atau mengadopsi) dan akhirnya penggunaan teknologi
informasi.
Penerimaan user terhadap sistem juga menjadi pengukuran dalam menilai
keberhasilan sistem informasi. Seddon (1997) menyatakan bahwa penggunaan sistem
informasi merupakan perilaku yang muncul akibat adanya keuntungan atas pemakaian
sistem informasi tersebut. Perilaku yang ditimbulkan dari pemakaian sistem informasi ini
dalam proses selanjutnya diharapkan akan memberi dampak terhadap kinerja individu.
Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu
dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang
digunakan. Penelitian tentang penerimaan sistem informasi telah dilakukan oleh
Kusumawati & Astuti, (2013) Yim & Shin, (2013) menjelaskan bahwa persepsi
kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi manfaat dan persepsi manfaat
berpengaruh terhadap sikap kognitif. Sementara untuk variabel keamanan berpengaruh
terhadap sikap kognitif dan afektif. Sikap kognitif berpengaruh terhadap sikap afektif dan
keduanya mempengaruhi perilaku pembelian dan penggunaan system elektronik.
Wajib pajak yang ada di Kabupaten Maros, dalam menyikapi adanya
elektronifikasi pembayaran pajak, masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan ebiling. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak adalah masyarakat yang belum
merata dalam penguasaan teknologi, dan masih banyak wajib pajak yang berdomisili di
beberapa wilayah yang masih belum meguasai teknologi, sehingga menyulitkan mereka
dalam menggunakan e-biling. Kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan
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mempengaruhi penggunaan teknologi yang sesungguhnya. Pada umumnya penguna
teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan, sebaliknya
persepsi negatif akan muncul setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau
pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga
model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang
diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi (Davis, 1989; Wijaya,
2005).
Kebanyakan penelitian atau pandangan terkait persoalan kurangnya minat
masyarakat bertransaksi dengan melalui e-biling adalah selalu dianggap kurangnya
informasi dan sosialisasi akan manfaat dari produk teknologi informasi dibidang
perpajakan, akan tetapi tanpa kita sadari bahwa Teknologi dan sistim informasi
mengambil alih peran sebagai pengendali mental individu penggunanya, meskipun tanpa
juga kita sadari bahwa individu pun memiliki kekuatan pengendali. Masalah teknologi
informasi telah dijelaskan oleh Alvin Toffler (1970) bahwa produk teknologi e-biling
akan memberikan keyakinan yang kuat kepada wajib pajak dalam melakukan transaksi
atau pembayaran pajak apabila didukung oleh kualitas sistem dan aplikasi yang mampu
memberikan kenyamanan dan manfaat kepada wajib pajak. O’Briens, 2005
mengemukakan bahwa kualitas informasi merupakan tingkat dimana informasi memiliki
karakteristik isi, bentuk, dan waktu, yang memberikannya nilai buat para pemakai akhir
tertentu. Suatu sistem dari penggunaan IT harus dapat menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan /organisasi. Oleh karena itu
semua itu tergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan Dalam pengujiannya
(Seddon, 1997). Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi itu
sendiri (Jogiyanto, 2007; Chen, 2010).
Kualitas sistem e-billing yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk performa sistem dan user interface.
Semakin baik kualitas sistem e-billing dari segi kelengkapan menu, kemudahan
mengakses, kecepatan akses, dan keandalan koneksi akan menyebabkan semakin
tingginya penggunaan sistem e-billing dan juga akan mempengaruhi sikap pengguna
sistem e-billing, jika pengguna sistem e-billing tidak merasa puas, maka sistem informasi
tersebut belum dapat dikatakan sukses. Teori kesuksesan sistem informasi model DeLone
& McLean (1992) merupakan landasan teori dalam penelitian ini, teori ini menyatakan
bahwa kesuksesan sebuah sistem informasi dapat direpresentasikan oleh karakteristik
kualitatif dari kualitas sistem (system quality) dan kualitas output berupa informasi yang
dihasilkan (information quality). Kesuksesan juga dapat dinilai dari sikap dan kegunaan
sistem yang diterapkan bagi penggunanya. Sikap atau perasaan yang ditimbulkan
pengguna sistem dalam menggunakan sebuah sistem untuk melaksanakan tugas-tugasnya
merupakan sebuah gambaran kesuksesan sistem informasi dan kualitas sistem informasi.
Menurut Sutabri (2012) kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal,
yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat waktu (timeliness), dan relevan (relevance).
Kualitas informasi ini sendiri berfokus pada informasi yang akan dihasilkan oleh sistem
informasi. Kualitas informasi juga berarti menentukan kesuksesan desain dari suatu
sistem dimana jika desain ini mudah dipahami dan dimengerti oleh pengguna, maka
sistem informasi tersebut dapat dikatakan sukses Kirana (2010). Kualitas informasi ebilling yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyangkut keterkaitan output
yang berhubungan dengan nilai, manfaat dan relevansi dari informasi yang dihasilkan
bagi pengguna sistem. Jika kualitas informasi dari sistem e-billing ini baik atau pengguna
memperoleh manfaat lebih dari sistem tersebut maka akan berdampak pada sikap
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pengguna (Ramayah et al., 2010). Kualitas sistem merupakan suatu ukuran pengolahan
system (Rana et al., 2019). Hasil penelitian Chua Chang Jin, Lim Chee Seong & Aye
Aye Khin (2018) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dan kemudahan dalam
menggunakan pembayaran mobile terhadap niat dan perilaku penggunanya di Malaysia.
Hanim Maria Astuti (2013). Menyatakan bahwa kualitas layanan, kualitas informasi dan
kualitas sistem dari e-learning yang digunakan di Departemen Sistem Informasi ITS
berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.
Minat penggunaan terhadap produk teknologi e-biling tentunya didasarkan
pertimbangan rasional wajib pajak dalam menentukan preferensinya menggunakan ebiling dalam membayar pajak. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Mun &
Hwang (2003) yang menunjukkan peran penting kenikmatan, belajar orientasi diri, dan
efikasi diri berpengaruh secara positif terhadap keputusan untuk menggunakan teknologi
berbasis web dan penggunaan aktual berikutnya. Penelitian Dianta & Zusrony, (2019)
menunjukan bahwa 80%, menyatakan bahwa dimensi availability dengan indikator
access speed adalah yang paling mempengaruhi keamanan system informasi fitur Internet
Banking. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi bagi Bank BCA dalam hal peningkatan
data security khususnya terkait Internet Banking. Atas dasar teori dan penelitian yang
dikemukakan maka model penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian
H1 : Pengatahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
pengguna e-billing pada KPP Pratama Maros.
H2 : Persepsi Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna
e-billing pada KPP Pratama MAros
H3 : Pengatahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
pengguna e-billing pada KPP Pratama Maros
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Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif
analitis untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat ditujukan untuk
memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan, menguji
hipotesis, membuat prediksi, dan mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah
yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini dilaksanakan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Kabupaten Maros. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran
kepada responden penelitian dengan sampel penelitian yang 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).
Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda dan menggunakan
rumus
Y = b0 + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
Y
= Minat Pengguna
b0
= Konstanta
b1 – b3
= Parameter (koefisien regresi)
X1
= Pengetahuan perpajakan
X2
= Persepsi kemudahan
X3
= Persepsi Kebermanfaatan
e
= Variabel Gangguan (standard error)

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.
Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran
dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan
data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji
reliabilitas dengan menggunakan program SPSS dengan model Alpha Cronbach’s yang
diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1. Uji validitas digunakan untuk
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2006). sedangkan Sebuah
variabel dikatakan relibel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 60% (Ghozali,2006).
Berdasarkan tabel 1, 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.
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Variabel
Pengetahuan perpajakan X1

Persepsi Kemudahan
X2

Persepsi Kebermanfaatan
(X3)

Minat Pengguna
Y

Item
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

r-hitung
0,659
0,571
0,691
0,645
0,720
0,654
0,613
0,589
0,521
0,636
0,766
0,883
0,603
0,601
0,654
0,649
0,690
0,639
0,741
0,639
0,710

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

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Output SPSS (2020)
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
X1. Pengetahuan Perpajakan
X2. Persepsi Kemudahan
X3. Persepsi Kebermanfaatan
Y Minat pengguna e-billing

Cronbach Alpha
0,820
0,837
0,768
0,784

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber: Output SPSS (2020)
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 (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
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Santoso, (2000) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 2, tampak bahwa data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis sehinnga instrument penelitian dinyatakan memenuhi
asumsi normalitas
Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
No
1
2
3

Variabel
Persepsi Pengetahuan
Perpajakan
Persepsi Kemudahan
Persepsi Kebermanfaatan

Nilai t

Nilai sig

Ket

4.955

0,000

Ada Hubungan

6.510
2.974

0,000
0,004

Ada Hubungan
Ada Hubungan

Sumber: Output SPSS (2020)
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model
1
Pengetahuan Perpajakan
Persepsi Kemudahan
Kebermanfaatan

Coefficientsa
Correlations
Zero-order
Partial
.611
.451
.675
.553
.589
.290

Collinearity Statistics
Part
Tolerance
VIF
.301
.753
1.328
.395
.765
1.307
.181
.681
1.468

Sumber: Output SPSS (2020)
Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Model
1 (Constant)
Pengetahuan Perpajakan
Persepsi Kemudahan
Kebermanfaatan

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.244
.314
.339
.068
.347
.419
.064
.452
.224
.075
.219

t
.777
4.955
6.510
2.974

Sig.
.439
.000
.000
.004

Sumber: Output SPSS (2020)
Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa model regresi memenuhi syarat uji
multikolineritas karena pada kolom VIF berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance
mendekati angka 1. Berdasarkan tabel 5, nilai konstan yaitu b0 = 0.244, variabel
Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,339, variabel Persepsi Kemudahan ,0.419,
Kebermanfaatan (X3) sebesar 0,224, sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai
berikut :
Y = 0,244 + 0,339 X1 + 0,419 X2 + 0,224X3
Nilai konstan yaitu bo = 0,244, mempunyai arti bahwa, apabila Pengetahuan
perpajakan (X1) Persepsi Kemudahan (X2) Kebermanfaatan (X3) tidak mengalami
perubahan maka minat pengguna e-billing atau variabel Y sebesar 0,244 atau 24,4.
Koefisien variabel Pengetahuan perpajakann (X1) sebesar 0.339, hal ini berarti
bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka akan meningkatkan
Minat wajib Pajak menggunakan fasilits e-billing dengan asumsi Variabel X2 dan
Variabel X3, bernilai konstan. Atau jika pengetahuan perpajakan itu ditingkatkan menjadi
1 unit, maka akan meningkatkan minat sebesar 0,339.
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Koefisien variabel Persepsi Kemudahan (X2) sebesar 0.419, hal ini berarti bahwa
semakin tinggi Kemudahan yang dirasakan Wajib pajak, maka akan meningkatkan Minat
wajib Pajak menggunakan fasilits e-billing dengan asumsi Variabel X1 dan Variabel X3,
bernilai konstan.
Koefisien variabel Persepsi Kebermanfaatan (X3) sebesar 0.224, hal ini berarti
bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan Wajib pajak, maka akan meningkatkan
Minat wajib Pajak menggunakan fasilits e-billing dengan asumsi Variabel X1 dan
Variabel X2, bernilai konstan.
Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.804, hal ini menunjukan
bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X1, X2, dan X3, dengan Variabel
Dependen (Y) yaitu Minat Pengguna e-billing sebesar 0.804 atau 80,4 dan hal ini
menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai
hubungan yang kuat terhadap Minat Pengguna e-billing di KPP Pratama Maros.
Besarnya nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0.606, hal ini menunjukan
bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap minat pengguna e-billing
sebesar 0.646 atau (64,6) dan sisanya sebesar 0.354 atau 35,4 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 Pengetahuan perpajakan terhadap
minat pengguna e-billing dapat dilihat dari nilai t yaitu t hitung = 4.955 > t tabel =
1.660 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, > α = 5%. Hasil ini menunjukkan
bahwa secara perhitungan statistik Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Minat Pengguna e-billing. Dengan demikian hipotesis pertama
(H1 diterima).
Pengujian hipotesis kedua (H2)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Persepsi Kemudahant terhadap
Minat pengguna e-billing diperoleh nilai t hitung = 6.510 > nilai t- tabel = 1.660
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, < α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa
secara perhitungan statistik Persepsi kemudahaan berpengaruh positif signifikan
terhadap Minat pengguna e-billing. Dengan demikian hipotesis kedua (H2 diterima).
Pengujian hipotesis ketiga (H3)
Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kebermanfaatan terhadap Minat
pengguna e-billing diperoleh nilai t hitung = 2.974 > nilai t- tabel = 1.660 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,004, < jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil
ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Kebermanfaatan berpengaruh
positif dan signfikan terhadap Minat pengguna e-billing. Dengan demikian (H3
diterima).
Uji F
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel variabel
independen Pengetaahuan perpajakan (X1) Persepsi Kemudahan, (X2), dan Persepsi
Kebermanfaatan (X3) terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan e-billing.
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Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
24.701
13.539
38.240

ANOVAa
df
3
96
99

Mean Square
8.234
.141

F
58.381

Sig.
.000b

Sumber: Output SPSS (2020)
Pada tampilan Output SPSS pada table 6, diperoleh F-hitung = 58.381 > Ftabel =
2,70 (df 1 = 3, df2 = 96) 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 menggunakan e-billing pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Pembahasan
Pengujian hipotesis pertama (H1)
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh positif signifikan terhadap minat pengguna e-billing pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Maros. awaban responden mengenai Pengetahuan perpajakan dalam
menggunakan e-billing di KPP Pratama Maros, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata
variabel persepsi kemuadahan termasuk aktegori sangat tinggi atau sangat baik. Hal ini
berarti bahwa wajib pajak di KPP Pratama Maros memiliki sensivitas dalam hal
kewajiaban perpajakannya.
Pengetahuan perpajakan wajib pajak terdiri dari pengetahuan bahwa jika mereka
yang memiliki penghasilan segera mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, serta
ketentuan yang terkait dengan kewajiban perpajakan direspon dengan sangat baik. Sebab
dengan pengetahuan yang dimiliki maka mereka akan mudah melakukan transaksi
perpajakan. Secara keseluruhan repon wajib pajak dengan pernyatan ini dapat diandalkan
sebagai reaksi positif bahwa pengetahauan perpajakan adalah sesuatu yang sangat penting
wajib pajak dalam merespon penggunaaan teknologi dibidang perpajakan. Tingginya
respon wajib pajak ini menandakan bahwa wajib pajak di KPP Pratama maros sangat
membutuhkan namanya pengetahuan dibidang perpajakan sehingga dapat membantu
mereka dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo, (2009), Utomo, (2011)
yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib
pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan
undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi
kehidupan mereka. Notoatmodjo, (2003), Sudirman & Muslim (2018) mengemukakan
bahwa faktor yang mempenagruhi pengetahuan perpajakan adalah salah satunya
pendidikan. Jika pendidikan masyarakat wajib pajak tidak dapat menjangkau kehebatan
dan kemajuan teknologi maka mereka akan sulit menggunakan produk teknologi
perpajakan termasuk e-biling.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Caroko (2015) yang menemukan
bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh posittif dan signifikan terhadap motivasi
memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini mendukung penelitian Pratama (2019),
menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan dengan mudah
menggunakan fasilitas teknologi informasi dibidang perpajakan
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Pengujian hipotesis kedua (H2)
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Persepsi kemudahan berpengaruh
positif signifikan terhadap minat pengguna e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Maros. Jawaban responden mengenai persepsi kemudahan dalam menggunakan
e-billing di KPP Pratama Maros, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata variabel persepsi
kemuadahan termasuk aktegori tinggi atau baik. Hal ini berarti bahwa e-billing sebagai
sebuah produk teknologi dibidang perpajakan dianggap mudah digunakan oleh wajib
pajak diwilayah KPP Pratama Maros. Reaksi psikologis wajib pajak yang menggunakan
sebuah produk teknologi dalam penelitian ini sejalan dengan teori TAM oleh Davis
(1989), yang dapat disederhanakan bahwa sesuatu yang dipersepsikan mudah digunakan
oleh penggunanya, maka akan membuat individu merasa responsive dan akan berefek
pada minat menggunakannya. Rangsangan psikologis wajib pajak yang menggunakan ebilling di Maros, dapat dilihat dari sikap mereka dalam memberikan tanggapannya dalam
penelitian ini. Bahwa semua unsur-unsur dalam dimensi kemudahan penggunaan ebilling dipersepsikan mudah oleh wajib pajak.
Meskipun penelitian ini mereplikasi variabel dalam konstruk TAM secara parsial,
namun dapat membuktikan secara faktual bahwa asumsi kemudahan sebagai alasan
utama terhadap minat adalah sesuatu yang rasional, sehingga dapat dikatakan bahwa
mudah adalah pengsifatan dari pengetahuan, dan pengalaman, pengamatan, dan daya
serap eksternal. Jika diaplikasikan dalam penggunaan e-billing, maka maksudnya wajib
pajak di KPP Pratma Maros meyakini kalau sistem informasi e-billing tersebut mudah
dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari
kesulitan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Herman et al., (2019), Alomary &
Wollard (2015), Farouqi et al., (2018), Jahangir & Begum (2008), Wahid F, (2007), Mello
(2009), Anandarajan et al. (2000), Blagoeva & Mijoska (2017), Dehbini et al. (2015),
Gavurova et al., (2018), Koufaris (2002). Uraian dari beberapa hasil penelitian yang telah
dijelaskan pada umumnya dilakukan dengan variabel dan model yang beragam, namun
pada intinya hasil temuan dapat menjustifikasi bahwa Kemudahan menjadi point penting
bagi para pemakai teknologi informasi. Keyakinan TAM merupakan teori yang dapat
dijadikan dasar bukan tanpa alasan. Selain adanya pembaharuan yang didasarkan kepada
perkembangan yang ada, teori TAM juga selalu menjadi dasar pengembangan studi
empiris mengenai kesiapan pemanfaatan teknologi.
Sampai saat ini merupakan teori yang dianggap paling relevan dalam
memprediksi keinginan serta kesiapan untuk mengadopsi teknologi Chuttur, (2009).
Lebih lanjut menurut Surendran (2012) TAM telah banyak digunakan dalam berbagai
penelitian dan diverifikasi oleh beberapa situasi, kondisi dan objek yang berbeda untuk
mengkaji perilaku penerimaan teknologi individu dalam berbagai konstruksi sistem
informasi (Setiawan & Sulistiowati, 2017).
Persepsi kemudahan untuk menggunakan berpengaruh terhadap persepsi akan
kebermanfaatan teknologi tersebut. Ketika seorang individu menilai jika teknologi
tersebut mudah digunakan, maka dia akan mengetahui pemanfaatannya pada aktivitas
kerja. Dengan kata lain tingkat persepsi kemudahan untuk menggunakan teknologi akan
berpengaruh terhadap persepsi kebermanfaatan teknologi tersebut. Namun penelitian ini
berbeda dengan hasil penelitian Rakhmawati dan Isharijadi (2013) menunjukan hasil
bahwa variabel persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan tidak berpengaruh
terhadap minat penggunaan sistem internet banking
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Pengujian hipotesis ketiga (H3)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa bahwa Persepsi
kebermanfaatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat pengguna e-billing pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Hasil penelitian ini tentunya berkaitan dengan
teori yang digunakan dalam penelitian yaitu grand teori dari Davis Jika sebuah layanan
dalam hal ini e-billing, dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya, maka otomatis
layanan tersebut dapat pula memberikan manfaat bagi pengguna tersebut dengan adanya
penghematan waktu dan tenaga. Hasil temuan ini tentunya sejalan dengan Penelitian
Chau & Lai (2003) yang meneliti studi investigasi empiris yang menentukan penerimaan
penggunaan internet banking. Jika dikaitkan dengan jawaban responden dalam penelitian
ini, maka dapat dijelaskan bahwa nilai rta-rata variabel persepsi kebermanfaatan termsuk
dalam ketegori baik. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak di KPP Pratama maros
ketika menggunakan e-billing dalam transaksi perpajakan nya merasakan adanya manfaat
yang diterima. Artinya e-billing memang dirasakan manfaatnya, sehingga menimbulkan
keyakinan wajib pajak. Hasil penelitian Nawaz dan Thelijjagoda (2015) menunjukkan
harapan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi untuk menggunakan
e-Government. Penelitian yang dilakukan Juniwati (2014) menyatakan bahwa persepsi
kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
sikap.
Faktor berikutnya adala effectiveness Wahid (2007) maupun Nadim dan Begum
(2008) menemukan bahwa dengan persepsi kemudahan maka pengguna merasakan
adanya manfaat, yang dapat meningkatkan efektifitas kerja. Berdasarkan pada kajian dan
jawaban responden dalam penelitain ini, maka dapat dikatakan bahwa persepsi manfaat
akan memberikan pengaruh terhadap minat dari wajib pajak dalam mengguanakan ebilling di KPP Pratama Maros.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini ini menemukan bahwa pengetahuan
perpajakan, persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap minat pengguna e-billing pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Selatan senantiasa melakukan sosialisasi penggunaan e-billing
sampai kepelosok desa-desa agar informasi tentang e-billing dapat merata sehingga dapat
digunakan oleh seluruh kalangan khususnya wajib pajak akan merasakan manfaat dari
penggunaan e-billing dan terus memperhatikan dan meningkatkan kualitas, pelayanan,
kualitas, jaringan dan kemudahan pengoperasian aplikasi teknologi perpajakan. Jika ini
yang diperhatikan maka akan memberikan jaminan bagi wajib pajak dalam menggunakan
layanan e-billing.
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