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ABSTRAK 

 
Esti Nailis Aditya, NIM 1620210261, Pengaruh E-Filling, Self 

Assessment System, Tax Evasion, dan Religiusitas terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-filling, self 

assessment system,  tax evasion, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan 

Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara, baik secara simultan atau 

parsial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset lapangan (Field 

Research) dan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik random sampling. Sampel berjumlah 100 

responden wajib pajak di KPP Pratama Jepara. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis linier berganda, uji f, uji t, dan koefisien determinasi. 

Data diolah dengan bantuan SPSS versi 17. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat diketahui bahwa, Pertama: menyatakan bahwa e-

filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

KPP Pratama Jepara ditunjukkan dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2147 lebih besar 

dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1.661 dengan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. 

Kedua: menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara 

ditunjukkan dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  4.003 lebih besar dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.661 

dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.. Ketiga: 

menyatakan bahwa tax evasion berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di KPP Pratama Jepara ditunjukkan dengan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  5.460 lebih kecil dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.661 dengan signifikansi sebesar 

-0,647 lebih besar dari 0,05. Keempat, variabel Religiusitas berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara dengan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  -0.346 lebih kecil dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1.661 dengan signifikansi 0,730 

lebih besar dari 0,05. Kelima, e-filling, self assessment system, dan tax 

evasion secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak dibuktikan dengan hasil uji f  17.268 lebih besar dari 2,47 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari α 

0,05 

 

Kata kunci : e-filling, self assessment system, tax evasion, kepatuhan 

wajib pajak.  

 

 


