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ABSTRAK 

Linda Setyorini, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Penggunaan E-Filling Dalam Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Badan. Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014 

Pembimbing : (I) Tresno Eka Jaya, SE., M.Akt ; (II) Indra Pahala, SE., M.Si 

Perilaku Penggunaan E-Filling dapat didefinisikan sebagai itensitas dan 

atau frekuensi pengguna atau pemakai dalam menggunakan sistem informasi E-

Filling dalam melaporkan pajaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan e-filling dalam 

pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak badan.  

Penelitian ini menggunakan sampel 46 perusahaan yang terdaftar sebagai 

wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setiabudi Tiga yang sudah 

menggunakan sistem E-filling dalam pelaporan pajaknya. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 

masing-masing perusahaan. 

Penelitian ini membuktikan bahwa ekspektasi kinerja memiliki pengaruh 

positif secara signifikan terhadap perilaku penggunaan E-filling dengan nilai t 

hitung 3,963 lebih besar dari t tabel 2,015. Ekspektasi usaha memiliki pengaruh 

positif secara signifikan terhadap perilaku penggunaan E-filling dengan nilai t 

hitung sebesar 4,188 lebih besar dari t tabel 2,015. Lalu faktor sosial secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan e-filling dengan 

nilai t hitung sebesar 2,180 lebih besar dari pada t tabel 2,015. Dan yang terakhir 

kondisi yang memfasilitasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

perilaku penggunaan e-filling dengan nilai t hitung sebesar 2,081 lebih besar dari 

pada t tabel sebesar 2,015. Data yang dianalisis menggunakan software statistik 

yaitu SPSS. 

 

Kata kunci : ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi-kondisi 

yang memfasilitasi pemakai, perilaku penggunaan sistem informasi, dan sistem E-

Filling. 
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ABSTRACT 
 

Linda Setyorini,  Analysis of Factors Influencing the Use of E-Filling Behavior In 

SPT Reporting By Taxpayer. Faculty Of Economic, State University Of Jakarta. 

2014. 

Lectures : (I) Tresno Eka Jaya, SE., M.Akt ; (II) Indra Pahala, SE., M.Si 

 

Use of E-Filling behavior can be defined as itensitas and or frequency of 

user or users in the use of information system E-Filling in tax reporting. The 

purpose of this study is to examine the factors that influence the behavior of the 

use of e-filing tax returns reporting conducted by corporate taxpayers. 

This study used a sample of 46 listed companies as corporate taxpayers in 

the Tax Office, Setiabudi Tiga are already using E-filing system in their tax 

reporting. Collecting data in this study using a questionnaire given to each 

company. 

This study proves that performance expectations have significantly 

positive effect on the behavior of the use of E-filling with t value 3.963 is greater 

than t table 2.015. Effort expectancy have significant positive influence on the 

behavior of the use of E-filling with t value of 4.188 is greater than t table 2.015. 

Then social factors significantly positive effect on the behavior of the use of e-

filling with t value of 2.180 is greater than the t table 2.015. And the final 

condition that facilitates significantly positive effect on the behavior of the use of 

e-filling with t value of 2.081 is greater than the t table is 2.015. Data were 

analyzed using SPSS statistical software. 

 

Key words : performance expectancy, effort expectancy, social factor, facilitating 

conditions, behavioral intention using system information, and E-Filling system. 
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