
Jurnal Akuntansi Manajemen Madani      ISSN 2580-2631 

Vol. 1, No. 3, Oktober 2017    

 

51 
 

PENGARUH EFEKTIVITAS E-SPT MASA PPN DAN 

PENERAPAN PROGRAM E-SPT TERHADAP KEPATUHAN   

PELAPORAN SPT MASA PPN OLEH WAJIB  PAJAK  BADAN 

 

Santi Yunita 

STIE Madani Balikpapan 

 

ABSTRACT 

 Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian variable independen 

terhadap variable dependen menggunakan analisis regresi berganda. Variable 

independen dalam penelitian ini adalah efektivitas e-SPT dan penerapan program 

e-SPT. Sedangkan variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak Badan. Objek penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Masa PPN di KPP 

Pratama Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan variabel efektivitas dan 

penerapan program e-SPT secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan 

pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan. 

Sedangkan apabila diuji secara parsial atau sendiri-sendiri, variabel efektivitas e-

SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT Masa PPN di KPP 

Pratama Balikpapan, sedangkan variabel penerepan program e-SPT tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama 

Balikpapan. 

Kata kunci : Efektivitas, penerapan program, kepatuhan pelaporan, e-SPT 

 

PENDAHULUAN 

Peran sektor Perpajakan bagi pendapatan Negara saat ini cukup besar, dan 

menjadi salah satu andalan bagi penerimaan kas Negara. Pemerintah Indonesia 

berupaya dalam hal sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi 

perpajakan di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya 

sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan 

tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan yang sekarang ini telah 

direformasi perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang baik sekarang ini 

menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kewajiban di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak. Gambaran umum dari instansi pemerintah hingga saat 

ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi dengan 

kesan dan pola kerja modern dalam melayani masyarakat. Konsep modernisasi 

perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus dilakukan 

mulai dari sarana dan prasarananya (perangkat keras dan perangkat lunak) hingga 

kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. Hal ini sangat terasa ketika 

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan ketika Wajib Pajak 
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melakukan pelaporan perpajakan, di mana telah terdapat modernisasi. Kita lihat 

sekarang ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara e- 

regitration, e-filling, e-SPT dan sebagainya, yang kesemuanya untuk 

memudahkan Wajib Pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya kepada negara. Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem 

administrasi perpajakan modern sekarang ini, namun kekurangan tersebut dari 

waktu ke waktu secara terus menerus dilakukan perubahan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.  

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi 

kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi 

kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 

2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN 

dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan 

berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM. Tanggung jawab 

dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada 

setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang 

berlaku di Indonesia adalah sistem self assessment. Artinya setiap Wajib Pajak 

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan 

pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai 

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak 

harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) 

pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai 

besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada 

pemerintah. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak 

sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. 

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan 

sistem electronic, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT 

Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir 

elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan 

berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak 

melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. 

Pengguna electronic ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh 

kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban 

pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan 

adminstrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai menurut 

Novarina dalam Sari (2012:4). 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas telah mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT 

PPN, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas aplikasi e-SPT PPN menurut 

persepsi wajib pajak, dengan judul penelitian “Pengaruh Efektivitas e-SPT 
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Masa PPN dan Penerapan Program e-SPT Terhadap Kepatuhan Pelaporan 

SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak Badan.”  

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka telah menjadi keharusan untuk 

melakukan peningkatan pelayanan bagi Wajib Pajak dengan harapan kepatuhan 

Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya meningkat. Isu kepatuhan Wajib Pajak 

menjadi penting karena ketidakpatuhan secara tidak langsung akan menimbulkan 

upaya menghindari pajak, yang mengakibatkan berkurangnya dana pajak ke kas 

Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Apakah efektivitas program e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Balikpapan? 

b. Apakah penerapan program e-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan e-SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Balikpapan? 

KERANGKA TEORI 

Wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan 

yang memenuhi syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, 

yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Nurhidayah, 2015). Mnurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak 

memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

 Wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang 

berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, 

kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP 

tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. 

Pendaftara NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register. 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

 Wajib pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib 

melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan 

secara online melalui e-register. 

3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong 

oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. 

 System perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system, sehingga 

Wajib Pajak diharuskan melakukan perhitungan, pembayaran, dan 

pelaporan pajak sendiri. 
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4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

 SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah 

ditentukan untuk melaporkan SPT ke kantor pajak adalah tiga bulan setelah 

akhir tahun pajak untuk SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

empat bulan setelah akhir tahun  pajak untuk SPT PPh Tahunan Wajib Pajak 

Badan. 

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

 Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan /atau 

penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang 

terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang 

berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan membuat laporan 

keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun 

pajak yang bersangkutan. 

6. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan: 

a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang 

pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

diperlukan dan yang dapat meperlancar pemeriksaan. 

7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta 

keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan oleh 

permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti perbandingan antara input dan 

output dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan 

terpenuhi yang berasal dari kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun batas 

waktu/target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas 

merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek 

atau akibat yang dikehendaki, jika efek tersebut terjadi sesuai dengan waktu/target 

yang telah ditetapkan maka dikatakan keadaan tersebut efektif. 

 

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai di 

mana Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Hom, 

1999: 13). Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

235/KMK./03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat 
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diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila 

memenuhi semua syarat sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 

(dua) tahun terakhir;  

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 

(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;  

3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu 

penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;  

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.  

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.  

6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. 

Dalam mewujudkan system adminsitrasi perpajakan modern, Dorektorat 

Jenderal Pajak menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat. 

Pengertian e-SPT menurut Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

PER-1/PJ/2014 adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat 

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Aplikasi e-SPT PPN memiliki fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak kepada penggunanya. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya: 

a. Perekaman data SPT beserta lampirannya 

System e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, 

dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat 

perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk. 

b. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya 

System e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT 

Pembetulan. 

c. User Profiles System  

e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing 

pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya. 

d. Memelihara data Wajib Pajak lawan transaksi 
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System e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data Wajib 

Pajak lawan transaksinya.  

e. Impor data lampiran 

System e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak 

dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh system yang digunakan Wajib 

Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal system e-SPT 

lainnya. 

f. Generate Data Digital SPT 

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberika ke KPP dalam 

bentuk CD atau flashdisk atau dikirim secara online. 

H1 = Diduga Efektvitas E-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap kepatuhan 

Pelaporan E-SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Balikpapan 

H2 = Diduga Penerapan Program E-SPT Masa PPN berpengaruh terhadap 

kepatuhan Pelaporan E-SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Balikpapan 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai 

Wajib Pajak E-SPT Masa PPN di KPP Pratama Balikpapan. Sedangkan yang 

dijadikan sampel penelitian adalah 88 orang responden yang diberiken kuesioner 

dengan 22 pertanyaan yang berkaitan dengan variabel efektivitas, penerapan 

program e-SPT, dan kepatuhan pelaporan e-SPT. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang yang SPT Masa 

PPN Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan Masa Maret 2017. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Pernyataan yang digunakan 

merupakan pernyataan positif dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, 

ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju dengan rentang nilai 1-5. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Grafik P-P Plot tersebut menggambarkan bahwa grafik normal probability 

garis observasi mendekati atau menyentuh garis diagonalnya yang berarti nilai 

residual berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas juga bisa dilihat dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan bahwa data telah terdistribusi 

secara normal dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

Berdasarkan hasil uji diatas, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sama dengan 0,200 > 0,05 karena nilai signifikasi diatas 0,05 yang berarti nilai 

residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik. 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen 

yang memiliki kemampuan antar variabel dalam suatu model. Berikut ini 

disajikan hasil uji multikolinearitas pada tabel: 

 

Berdasarkan tampilan output SPSS dari tabel diatas menunjukkan hasil uji 

multikolinearitas, dapat diketahui dari nilai VIF masing-masing variabel, yaitu: 

a. Nilai VIF untuk variabel efektivitas (X1)  yaitu 1,183 ,  karena 1,183 < 10 

maka tidk terjadi multikolinearitas. 

b. Nilai VIF untuk variabel penerapan program (X2) yaitu 1,183, karena 1,183 

< 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan tolerance dan residual.  Berikut hasil uji untuk 

heteroskedastisitas: 

 

Tabel Uji Heteroskedastisitas diatas terlihat bahwa nilai signifikansi 

Unstandardized Residual (Sig. 2-tailed) variabel efektivitas (X1) dan penerapan 

program (X2) masing-masing adalah 0,641 dan 0,699. Kedua angka tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. 

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai durbin watson 

dibandingkan dengan durbin watson (dl dan du). Berikut ini disajikan hasil uji 

autokorelasi yang dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat angka Durbin Watson sebesar 2,096 

dengan DU 1,65 dan DL 1,51. Sehingga jika hasilnya dimasukkan dalam 

ketentuan tabel Durbin Watson, DU < DW < 4-DU atau 1,65 < 2,096 < 2.35 maka 

H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kepatuhan pelaporan e-SPT (Y), sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah 

efektivitas e-SPT (X1) dan penerapan e-SPT (X2). Berikut merupakan hasil 

output dari SPSS 22.0: 
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Berdasarkan uji analisis regresi berganda pada tabel diatas, dapat 

disimpulkan persamaan fungsinya menjadi : 

Y = 8,416 + 0,336X1 - 0,016X2 + ε 

Interprestasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 8,416 artinya jika efektivitas dan penerapan e-SPT 

dianggap konstan, maka besarnya kenaikan kepatuhan pelaporan e-SPT oleh 

Wajib Pajak adalah sebesar 8,416. 

b. Koefisien regresi untuk efektivitas e-SPT sebesar 0,336 menyatakan bahwa 

setiap adanya kenaikan efektivitas e-SPT sebesar 1% akan mengakibatkan 

kenaikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT sebesar 0,336 dengan asumsi 

variabel penerapan e-SPT dianggap konstan. 

c. Koefisien regresi untuk penerapan e-SPT sebesar -0,016 menyatakan bahwa 

setiap adanya penurunan penerapan e-SPT sebesar 1% akan mengakibatkan 

kenaikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT sebesar -0,016 dengan 

asumsi variabel efektivitas e-SPT  dianggap konstan. 

Dari hasil persamaan diatas, dengan tingkat keyakinan yang dipergunakan 

95% dan taraf kesalahan 5% selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian 

statistik lainnya sebagai berikut: 

1. Uji Koefisien Korelasi (R) 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh niai R sebesar 0,394 (berada pada 0,200 

– 0,399) hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara 

variabel bebas efefktivitas e-SPT dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan 

pelaporan e-SPT Wajib Pajak. 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Adjusted R
2
 (Adj R

2
) atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan 

untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 1, No. 3, Oktober 2017 

 

 

60 
 

variabel dependen bila dibandingkan dengan R
2
, dimana hal yang ditunjukkan 

oleh besarnya koefisien determinasi (R
2
) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien 

determinasi (R
2
) nol, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati satu maka dapat 

dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Selain itu, koefisien determinasi (R
2
) dipergunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan variabel bebas 

(X). Angka Adjusted R
2
 pada tabel 4.6 adalah sebesar 0,155. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa variabel kepatuhan pelaporan e-SPT dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yaitu efektivitas e-SPT dan penerapan 

e-SPT hanya sebesar 15,5% sedangkan sisanya 84,5% kontribusi dari variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh antara dua variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan 

hasil uji F penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 55,471 dan nilai sig. 

sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikasi 5% Ftabel dapat 

diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

Ftabel = α (k ; n-k-1) 

  = 0,05 (3 ; 88-3-1) 

  = 0,05 (3 ; 84)   

= 2,713 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh  Fhitung sebesar 55,471. 

Maka Ho ditolak karena Fhitung > Ftabel atau 55,471 > 2,713. Hal ini, 

menunjukkan bahwa variabel efektivitas e-SPT dan penerapan e-SPT secara 

simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT Wajib Pajak. 

4. Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas maka dapat diketahui variabel 

independen apa saja yang berpengaruh dan tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap varibel dependen dengan tingkat signifikasi 0,05 dan menghitung nilai 

ttabel, sebagai berikut : 

ttabel = (α/2 ; n-k-1) 

  = (0,05/2 ; 88-3-1) 

  = (0,025 ; 84) 

  = 1,989 

Dapat disimpulkan hasil perhitungan dan analisis data sebagai berikut:  

a. Variabel efektivitas (X1) memperoleh nilai t-hitung dan t-tabel dengan hasil 

9,804 > 1,989 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,025, sehingga diputuskan 

bahwa H0 ditolak yang berarti variabel efektivitas e-SPT berpengaruh 

terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT secara signifikan. Dari data 88 

responden yang menjadi sampel penelitian, didapatkan hasil bahwa variabel 

efektivitas e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN 

Masa Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan Bulan Maret 2017. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan t-hitung yang lebih besar dari t-

tabel yaitu 9,804 > 1,989.  Hasil dari penelitian ini juga mendukung 

penelitian yang dilakukan Handayani dan Supadmi (2013) yang menyatakan 

bahwa efektivitas sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa efektivitas program e-SPT akan 

memberikan gambaran yang jelas bagi KPP Pratama Balikpapan, karena e-

SPT dirasa efektif dalam menjaring laporan pajak dari Wajib Pajak yang 

biasanya terkendala urusan administrasi skala besar jika harus melaporkan 

pajaknya secara manual. 

b. Variabel penerapan e-SPT (X2) memperoleh nilai t-hitung dan t-tabel 

dengan hasil -0,322 < -1,989 dan nilai signifikansi 0,748 > 0,025, sehingga 

diputuskan bahwa H0 diterima yang berarti variabel penerapan e-SPT tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT. Hasil uji statistik 

menunjukkan diterapkannya program e-SPT tidak serta merta direspon 

positif oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan, hal ini terkait 
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dengan tidak semua Wajib Pajak Badan memahami tampilan dan cara 

pengisian e-SPT. 

PENUTUP 

 Berdasarkan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagaimana diuraikan dibawah ini: 

1. Penelitian ini memberikan hasil bahwa efektivitas program e-SPT 

berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Balikpapan. Efektivitas program e-SPT akan 

memberikan gambaran yang jelas bagi KPP Pratama Balikpapan terhadap 

jumlah Wajib Pajak Badan dan jumlah yang akan disetorkan oleh Wajib 

Pajak Badan, karena e-SPT dirasa efektif dalam menjaring laporan pajak 

dari Wajib Pajak yang biasanya terkendala urusan administrasi skala besar 

jika harus melaporkan pajaknya secara manual. Jumlah setoran yang 

dilaporkan Wajib Pajak Badan ini juga dapat digunakan sebagai target dan 

pencapaian atas penerimaan KPP Pratama Balikpapan. 

2. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan program e-SPT tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Badan 

di KPP Pratama Balikpapan. Program e-SPT tidak serta merta direspon 

positif oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Balikpapan, hal ini terkait 

dengan tidak semua Wajib Pajak Badan memahami tampilan dan cara 

pengisian e-SPT. Bahkan tidak sedikit yang melakukan input e-SPT di KPP 

Pratama Balikpapan dengan didampingi oleh petugas Pelayanan. 

3. Penelitian ini memberikan hasil bahwa efektivitas dan penerapan program e-

SPT secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan 

pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Pajak Badan di KPP Pratama 

Balikpapan. apabila e-SPT diterapkan secara efektif maka akan memberikan 

pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT PPN Masa Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Balikpapan. Diharapkan penerapan e-SPT yang 

efektif akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang teratur dalam 

melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Balikpapan. 
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