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Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Barat 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem administrasi 

perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Barat. Penelitian ini termotivasi karena persentase 

kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Medan Barat masih sangat rendah dari tahun 2014-2017 meskipun terdapat 

peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, namun keefektifan kepatuhan 

wajib pajak masih sangat rendah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu  seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Medan Barat. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak badan  

dengan teknik penarikan sampel Convenience Sampling. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner atau 

angket secara personal (Personally Administered Questionnaires). Teknik analisi 

data dengan menggunakan analisis logistik regresi. Hasil analisis data 

menunjukan bahwa variabel restrukturisasi organisasi, proses bisnis dan teknologi 

komunikasi serta informasi, manajemen sumber daya manusia dan good 

governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Artinya jika sistem administrasi perpajakan modern diterapkan dengan baik pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka probabilitas kepatuhan wajib 

badan akan semakin baik (meningkat).  

 

Kata kunci: Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Data direktorat jenderal pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak 

yang terdaftar pada Maret 2018 adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya 

wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT 
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tahun pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun 

demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan 

Non-Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan 

Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%. (https://www.pajak.go.id). Hal ini 

menunjukkan kepatuhan wajib pajak masih cukup baik. 

Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Kondisi 

sistem administrasi perpajakan suatu negara, Kualitas perpajakan yang di berikan 

kepada wajib pajak, Kualitas penegakan hukum perpajakan, Kualitas pemeriksaan 

pajak, Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, Kemauan dan kesadaran 

wajib pajak. (Rahayu 2017:196) 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan 

terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak 

adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (tax reform). Reformasi 

perpajakan yang dilakukan melalui program modernisasi administrasi perpajakan.  

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan pola pikir dan 

perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat 

Jendral Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik dimata 

masyarakat. Modernisasi administransi perpajakan ini mempunyai tiga tujuan 

utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat 

pajak (DJP, 2007). 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya masalah yang akan diteliti dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern yang meliputi restrukturisasi organisasi, 

penyempurnaan proses bisnis dan teknologi komunikasi serta informasi, 

penyempurnaan manajemen sumber daya manusia  serta Good Governance 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Barat? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikut sertaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya, membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 

tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku 

pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system, 

dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak 

menjadi motor penggerak utama afektivitas pelaksanaan self assesment. 

 

2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

Menurut Pandiangan (2007:7) Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

adalah terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan 

teknologi komunikasi serta informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan 

https://www.pajak.go.id/
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pelaksanaan good governance. Konsep ini di sesuaikan dengan iklim, kondisi dan 

sumber daya yang ada di indonesia. 

Menurut Kurnia (2010:109) sistem perpajakan modern di lingkungan DJP 

bertujuan untuk menerapakan good governance dan pelayanan prima kepada 

masyarakat. good governance merupakan penerapan sistem administrasi 

perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem 

informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang di tempuh adalah 

pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif  kepada para wajib 

pajak. Selain itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, 

meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat 

produktivitas pegawai pajak yang tinggi.  

 

3. Restrukturisasi Organisasi 

Restrukturisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini di perlukan 

agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang di 

harapkan. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi 

pada pelayanan dan pengawasan adalah struktur organisasi DJP perlu dirubah, 

baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor 

operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. 

 

4. Proses Bisnis dan Teknologi Komunikasi Serta Informasi 

Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi 

yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. 

Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full 

automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

Salah satu fitur penting sistem tersebut adalah case management dan 

workflow system yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, 

serta pengadministrasian account wajib pajak. Sistem informasi manajemen 

internal seperti sistem kepegawaian, sistem informasi keuangan dan akuntansi, 

sistem pelaporan, dan key performance indicator (KPI) juga terus di kembangkan. 

Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, 

pengawasan serta program komputerisasi untuk mengakses dan mempercepat 

suatu pelayanan. 

 

5. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya 

manusia yang berkompeten dan berintegrasi. Di perbaikinya sistem dan 

manajemen SDM,bukan semata-mata melakukan rasional pegawai, karna sistem 

yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. 

Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem 

SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan sistem dan manajemen SDM 

yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, 

khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.  

Perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program 

reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai 

bidang yang dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem manajemen 

sumber daya manusia. Penyempurnaan sumber daya manusia dapat diukur dengan 
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(1) Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berintegritas, dan (2) Efektifitas 

dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia. 

 

6. Pelaksanaan Good Governance 

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan 

prinsip-prinsip good governance tersebut berupa: 

a) Penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencatumkan kewajiban 

dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan  tugasnya, termasuk 

sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut. 

b) Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk 

menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti 

Komisi dan Ombudsman Nasional. 

c) Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang 

khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan 

Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur,  

Good governance dapat dicapai dengan penerapan kode etik di lingkungan 

pegawai pajak untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. 

Melaksanakan pelayanan yang sama dan adil serta merata terhadap semua Wajib 

Pajak. Adanya kejujuran aparat pajak serta kesesuain dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

 

7.   Restrukturisasi Organisasi Modern  Dan Kepatuhan  Wajib Pajak Badan 

 Restruturisasi organisasi membantu wajib pajak dalam hal membayar pajak 

terutama dengan adanya sistem restrukturisasi organisasi yang modern struktur 

organisasi kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi unit vertikal dibawahnya, 

sehingga masing-masing unit vertikal mempunyai strategi untuk melakukan 

pendekatan terhadap wajib pajak,memberikan bantuan konsultasi (Account 

Representative) perpajakan kepada wajib pajak, dan mengawasi kepatuhan wajib 

pajak serta memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak yang ada akhirnya akan 

meningkatkan keatuhan wajib pajak (Rahayu 2017:122). 

Ida dan Rusmanto (2015) telah membuktikan dalam penelitiannya 

restrukturisasi organisasi dan penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan 

teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya jika kantor pelayanan pajak melakukan restrukturisasi perpajakan, maka 

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

 

8. Penerapan Proses Bisnis Dan Teknologi Komunikasi Serta Informasi Dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

  Rahayu (2017:122) mengemukakan bahwa penyempurnaan Business 

process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih 

dalam pelaksaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem kerja yang 

menerapkan full automotion dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. 

Terciptanya business process yang efesien dan efektif, administrasi lebih cepat, 

mudah, akurat dan paperles sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

wajib pajak, baik dalam segi kualitas maupun waktu, Business process juga 

dirancang agar mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan wajib pajak, 

untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN, dan sistem teknologi modern 
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yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sehingga 

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Teori ini didukung oleh penelitian Ida dan Rusmanto (2015), Rindi, 

Djamhur dan M. Faisal (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem 

penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

9. Penerapan Sistem Penyempurnaan Sumber Daya Manusia Dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia yang kompeten dan 

berintegrasi adalah salah satu elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi, 

yaitu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam hal 

produktivitas dan profesionalisme, sehingga sumber daya manusia dapat 

melakukan kinerja yang baik dan memiliki kompetensi pengetahuan yang tinggi 

dalam hal memahami keinginan wajib pajak, mampu menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi, melakukan  pengawasan dan membimbing wajib pajak 

sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dengan tepat, dan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, (Rahayu, 2017:124). 

Darmayasa dan Setiawan (2016) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada 

kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan penyempurnaan 

sumber daya manusia dan good governnce melalui penerapan kode etik 

berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 

 

10. Good Governance Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan  

 Theory of reasoned action (TRA) menyebutkan bahwa dorongan atau 

motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi 

perilaku seseorang tersebut (norma subjuktif). Pelayanan yang baik dari petugas 

pajak akan memberikan pengaruh dan memotivasi seorang wajib pajak untuk 

berperilaku taat pajak. Aparat pajak terus berupaya meningkatkan good 

governance melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan 

tersedianya fasilitas e-SPT, e-Filing dan e-Billing sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) 

Pratama Medan Barat. Darmayasa dan Setiawan (2016) telah membuktikan dalam 

penelitiannya bahwa  good governance mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1 :  Restrukturisasi Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Barat. 

H2 : Proses Bisnis Dan Tekonologi Komunikasi serta Informasi  berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak  badan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Medan Barat. 

H3 : Penyempurnaan Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Barat. 

H4 : Good Governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 
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METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode Convenience Sampling yaitu pengumpulan informasi. dari anggota 

populasi sejumlah 100 orang wajib pajak badan yang dengan senang hati bersedia 

memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara 

cepat dan efisien (Sekaran, 2011:136).  

 

2. Operasional Variabel 

a. Restrukturisasi Organisasi. Berkaitan dengan perubahan struktur organisasi 

DJP, baik ditingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun dijajaran 

kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Restrukturisasi 

organisasi dalam hal ini diukur dengan indikator sistem pelayanan. Terdiri 

dari 4 item pertanyaan, yang diskor menggunakan skala 1 sangat tidak setuju 

dan 5 sangat setuju. 

b. Proses Bisnis dan Teknologi Komunikasi serta Informasi. Berkaitan dengan 

perbaikan proses bisnis yang mencangkup metode, sistem, dan prosedur 

kerja. Proses bisnis dan teknologi komunikasi serta informasi dalam hal ini 

diukur dengan indikator pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Terdiri dari 

4 item pertanyaan, yang diskor menggunakan skala 1 sangat tidak setuju dan 

5 sangat setuju. 

c. Manajemen Sumber Daya Manusia. Berkaitan dengan pengelolaan SDM 

yang berbasis kompetensi. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini 

diukur dengan indikator kualitas pegawai. Terdiri dari 4 item pertanyaan, 

yang diskor menggunakan skala 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. 

d. Good Governance. Berkaitan dengan prinsip - prinsip dan tata kelola yang 

baik dalam diri DJP. Good Governance dalam hal ini diukur dengan tingkat 

kepercayaan Wajib Pajak. Terdiri dari 3 item pertanyaan, yang diskor 

menggunakan skala 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. 

e. Kepatuhan wajaib pajak. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang sesuai dengan kebenarannya. Terdiri dari 9 item pertanyaan, yang diskor 

menggunakan skala 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. 

 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik  

sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. 

Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari data penelitian. 

 

4. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

logistik. Penggunaan analisis regresi logistik di karenakan variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak 

dinyatakan dengan nilai 0 untuk menunjukan wajib pajak tidak patuh dan nilai 1 

untuk menunjukan wajib pajak patuh. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS20.  
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Persamaan regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut Ghozali 

(2018:332) : 

 𝐿𝑛
𝑃

1−𝑃
     = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝜖 

Keterangan : 

 𝐿𝑛
𝑃

1−𝑃
     = Simbol yang menunjukan probabilitas kepatuhan (kategori 1  

  jika wajib pajak patuh, 0 jika wajib pajak tidak patuh). 

 P  = Probabilitas Patuh 

 1-P  = Probabilitas tidak patuh 

 X1  = Restrukturisasi Organisasi 

 X2  = Proses Bisnis dan teknologi komunikasi serta informasi 

 X3  = Penyempurnaan MSDM 

 X4  = Good Governance 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi setiap variabel 

 α  = Konstanta  

 ε  = Kesalahan residual 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Koefisien Determinan 

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas, variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas 

variabel dependen. Koefisien determinan pada regresi logistik dapat dilihat pada 

nilai Nagelkerke R Squar. Nagelkerke R Squar dapat diinterpretasikan seperti nilai 

Nagelkerke R Square pada regresi berganda 

Tabel 5.15 Nagelkerke R Squar 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 18.007
a
 .699 .934 

a) Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

Sumber: data primer diolah 2020 

 Tabel di atas menunjukan nilai Nagelkerke R Square. Dilihat dari hasil 

output pengolahan data nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,934 yang 

berarti variabel-variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

adalah sebesar 93% sisanya sebesar 7% dijelaskan variabilitas variabel-variabel 

lain diluar model penelitian. 

 

2. Model Regresi Logistik yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis 

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat pada nilai estimasi 

parameter dalam variables in the equation. Estimasi parameter dari model dan 

tingkat signifikansinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.17 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik (Secara Parsial) 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 
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Step 

1
a
 

X1 3.245 1.225 7.020 1 .008 25.662 2.327 283.011 

X2 2.529 .824 9.429 1 .002 12.538 2.496 62.981 

X3 2.495 .993 6.304 1 .012 12.116 1.729 84.923 

X4 2.432 .885 7.558 1 .006 11.381 2.010 64.436 

Constant -151.892 51.158 8.815 1 .003 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4. 

Sumber: data primer diolah 2020 

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada tabel 5.17 di atas, 

Hasil analisis regresi logistik yang digunakan yaitu persamaan kedua (Block 

number = 1) yang memasukan konstanta dan variabel independen, Persamaan 

regresi logistik dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada tabel 5.17 di atas, 

Hasil analisis regresi logistik yang digunakan yaitu persamaan kedua 

(Blocknumber = 1) yang memasukan konstanta dan variabel independen. 

Persamaan regresi logistik dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ln
P

1−P
 = -151,892 + 3,245X1 + 2,529X2 + 2,495X3 + 2,432X4 

Interpretasi model regresi diatas adalah : 

1. Rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak jika 

seandainya pengaruh dari Restrukturisasi Organisasi, Proses Bisnis dan 

Teknologi Komunikasi serta Informasi, Penyempurnaan Manajemen Sumber 

Daya Manusia dan Good Governance diabaikan adalah sebesar exp (-

151,892) = 0 kali. Nilai odds ratio yang dibawah satu menunjukkan peluang 

wajib pajak orang pribadi untuk patuh dalam membayar pajak lebih kecil 

dibandingkan dengan peluang mereka untuk tidak patuh. 

2. Setiap peningkatan sistem variabel restrukturisasi organisasi yang lebih baik 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar Exp (3,245) = 25,7  kali. 

Artinya ketika penerapan restrukturisasi organisasi lebih baik maka akan  

meningkatkan probabilitas kepatuhan wajib pajak sebesar 25,7 kali, dimana 

sistem restrukturisasi organisasi yang lebih modern tidak lagi mempersulit 

wajib pajak untuk membayar pajak, masing-masing petugas pajak 

mempunyai tugasnya masing-masing untuk melayani wajib pajak. 

3.  Setiap peningkatan sistem teknologi komunikasi dan informasi yang lebih 

Modern akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar exp (2,529) = 

12,5 kali. Artinya wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang sistem 

teknologi komunikasi dan informasi yang baik akan 12,5 kali lebih patuh, 

dibanding dengan sistem administrasi atau pembayaran pajak yang manual. 

4. Setiap peningkatan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia pada 

Kantor DJP dan pada Kantor Pelayanan Pajak maka akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak sebesar exp (2,495) = 12,1 kali. Artinya peningkatan 

penyempurnaan manajemen sumber daya manusia akan lebih meningkatkan 

12,1 kali kepatuhan wajib pajak, karena sistem penyempurnaan manajemen 

sumber daya manusia dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan petugas 

Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan bimbingan terhadap wajib pajak, 

pengetahuan petugas dalam menggunakan teknologi informasi serta petugas 

dapat memahami keinginan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 
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5. Peningkatan Sistem good governance akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak sebesar exp (2,432) = 11,4 kali. Artinya Peningkatan good governance 

yang lebih baik, akan meningkatkan 11,4 kali wajib pajak lebih patuh dalam 

membayar pajak, karena aparat pajak yang memberikan pelayanan yang sama 

kepada wajib pajak, pemberlakuan sanksi secara tegas untuk wajib pajak yang 

tidak memnuhi kewajiban, sehingga dapat meningkatkan keptuhan wajib 

pajak. 

 

3. Pengaruh Penerapan Sistem Restrukturisasi Organisasi Modern  

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

 Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh restrukturisasi oganisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 

hasil uji regresi logistik (tabel 5.17) menunjukan bahwa variabel restrukturisasi  

organisasi memiliki nilai signifikan  0,008< 0,05 dengan koefisien positif sebesar 

3,245 artinya semakin bagus restrukturisasi oganisasisnya maka semakin tinggi 

probabilitas kepatuhan wajib pajak. 

 Berdasarkan Tabel 5.17 memberikan informasi bahwa variabel 

restrukturisasi organisasi memiliki nilai signifikansi terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Artinya setiap kenaikan 1% nilai variabel sistem restrukturisasi organisasi, 

maka semakin meningkatkan probabilitas kepatuhan wajib pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebesar 25.662 kali.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam buku Rahayu 

(2017:120) yaitu restrukturisasi merupakan hal yang sangat strategis, hal ini 

diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan 

yang diharapkan (meningkatkan kepatuhan wajib pajak).  

 Restruturisasi organisasi membantu wajib pajak dalam hal membayar pajak 

terutama dengan adanya sistem restrukturisasi organisasi yang modern struktur 

organisasi kantor pusat DJP disususun berdasarkan fungsi unit vertikal 

dibawahnya, sehingga masing-masing unit vertikal mempunyai strategi untuk 

melakukan pendekatan terhadap wajib pajak, memberikan bantuan konsultasi 

(Account Representative) perpajakan kepada wajib pajak, dan mengawasi 

kepatuhan wajib pajak serta memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak. 

(Rahayu 2017:122). 

 Hasil penelitian ini ternyata tidak konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Hasan dan Siti (2013) yang menunjukan bahwa sistem 

restrukturisasi organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam 

membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena sistem restrukturisasi organisasi 

pada kantor pelayanan pajak tempat penelitian Hasan dan Siti (2013) baru 

menerapkan sistem restrukturisasi organisasi modern terutama dalam hal Account 

Representative, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak pada kantor pelayanan pajak tersebut saat penelitian tersebut dilakukan. 

 
4. Pengaruh Penerapan Sistem Penyempurnaan Proses Bisnis dan 

Teknologi Komunikasi serta Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

 Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh proses bisnis dan teknologi komunikasi serta informasi terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (tabel 5.17) 
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menunjukan bahwa variabel proses bisnis dan teknologi komunikasi serta 

informasi memiliki nilai signifikan 0,002 < 0,05 dengan nilai koefisien positif 

sebesar 2,529. Artinya semakin bagus proses bisnis dan teknologi komunikasi 

serta informasi maka semakin tinggi probabilitas kepatuhan wajib pajak pada 

kantor pelayanan pajak pratama medan barat.  

 Berdasarkan Tabel 5.17 memberikan informasi bahwa variabel proses bisnis 

dan teknologi komunikasi serta informasi memiliki nilai positif signifikansi 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya setiap kenaikan 1% nilai variabel Proses 

Bisnis dan Teknologi Komunikasi serta Informasi maka semakin meningkat 

probabilitas kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Barat sebesar 12,538 kali.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa proses bisnis dan  teknologi komunikasi 

serta informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Dengan adanya sistem teknologi komunikasi dan informasi 

perpajakan yang lebih modern  kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, 

penyempurnaan proses bisnis melalaui pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Rahayu 

(2017:122) yaitu penyempurnaan Business process dilakukan untuk memperbaiki 

birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksaan suatu prosedur. 

Penyempurnaan ini mencakup sistem kerja yang menerapkan full automotion 

dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Terciptanya business process 

yang efesien dan efektif, administrasi lebih cepat, mudah, akurat dan paperles 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dalam segi 

kualitas maupun waktu, Business process juga dirancang agar mengurangi kontak 

langsung pegawai DJP dengan wajib pajak, untuk meminimalisir kemungkinan 

terjadinya KKN, dan sistem teknologi modern yang mempermudah wajib pajak 

dalam melakukan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak semakin 

meningkat. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ida dan Rusmanto (2015), 

Rindi, Djamhur dan M. Faisal (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem 

penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

5. Pengaruh Penerapan Sistem Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

 Pengujian hipotesis 3 dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh penerapan sistem penyempurnaan manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji regresi logistik 

(tabel 5.17) menunjukan bahwa variabel penyempurnaan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) memiliki nilai signifikan  0,012 < 0,05 dengan koefisien positif 

sebesar  2,495. Artinya semakin bagus sistem penyempurnaan manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) maka semakin tinggi probabilitas kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

 Berdasarkan Tabel 5.17 memberikan informasi bahwa variabel 

penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) memiliki nilai 

signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap kenaikan 1% nilai variabel 

sistem penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (MSDM) maka semakin 
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meningkat probabilitas kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak 

pratama medan barat sebesar 12,116 kali.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam buku  

Rahayu (2017:124) yaitu penyempurnaan manajemen sumber daya manusia yang 

kompeten dan berintegrasi adalah salah satu elemen yang terpenting dari suatu 

sistem organisasi, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas 

khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme, sehingga sumber daya 

manusia dapat melakukan kinerja yang baik dan memiliki kompetensi 

pengetahuan yang tinggi dalam hal memahami keinginan wajib pajak, mampu 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, melakukan  pengawasan dan 

membimbing wajib pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya 

dengan tepat, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Darmayasa dan Setiawan (2016), Listania 

(2013) yang menyatakan bahwa penyempurnaan sumber daya manusia (MSDM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapa kepatuhan wajib pajak badan. 

 

6. Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

 Pengujian hipotesis 4 dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh penerapan good governanceterhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan hasil uji regresi logistik (tabel 5.17) menunjukan bahwa variabel 

good governance memiliki nilai signifikan  0,006 < 0,05 dengan nilai koefisien 

positif sebesar  2,432 artinya semakin bagus penerapan Good Governance maka 

semakin tinggi probabilitas kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak 

pratama medan barat. 

 Berdasarkan Tabel 5.17 memberikan informasi bahwa variabel good 

governance memiliki nilai signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya 

setiap kenaikan 1% nilai variabel good governancemaka semakin meningkatkan 

probabilitas kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Barat sebesar 11,381 kali.  

 Dalam Theory of reasoned action (TRA) dorongan atau motivasi yang 

berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku 

seseorang tersebut (norma subjuktif). Pelayanan yang baik dari petugas pajak 

akan memberikan pengaruh dan memotivasi seorang wajib pajak untuk 

berperilaku taat pajak. 

 Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel good governance dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

membayar dan melaporkan pajaknya.  

 Aparat pajak terus berupaya meningkatkan good governance melalui 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan tersedianya fasilitas e-

SPT, e-Filing dan e-Billing sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

Badan pada Kantor Pelayananan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 

 Hasil penelitian ini ternyata didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Darmayasa dan Setiawan (2016) yang menunjukan bahwa good governance 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan 

modern terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan 

teknologi komunikasi serta informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan 

pelaksanaan good governance berpengaruh positif dan signifikan tehadap 

kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 

Sehingaa dapat disimpulakan bawa jika kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Barat menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan baik maka  

wajib pajak badan akan makin patuh dalam membayar kewajiban pajaknya 

sehingga penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 

akan meningkat. 

 

2. Implikasi  

Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian akan datang dari temuan 

penelitian ini yaitu, penelitian serupa dapat dilakukan untuk daerah yang berbeda, 

perlu sampel yang berbeda untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya mengambil sampel yang berbeda misalnya wajib pajak badan. Peneliti 

selanjutnya dapat memperluas model yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

untuk melihat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

misalmya  

 

3. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mungkin dapat mengganggu 

hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Medan Barat, sehingga mengurangi kemampuan generalisasi 

temuan dalam penelitian ini. Responden penelitian ini terbatas pada wajib pajak 

badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dimana 

kemungkinan penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda pada wajib 

pajak badan. Keterbatasan selanjutnya bahwa pengukuran variabel hanya bersifat 

subjektif atau berdasarkan persepsi responden. Hal ini akan menimbulkan masalah 

jika persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya 

 

4. Saran 

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan 

daerah yang berbeda, unit analisis yang berbeda misalnya wajib pajak badan, dan 

menambah variabel yang dapat mempengarui kepatuhan wajib pajak,  misalnya 

sanksi pajak.   
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