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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan

dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di
KPP  Sidoarjo  Selatan.  Sampel  penelitian  ini  adalah  60  wajib  pajak  badan  dengan
menggunakan  teknik sampling  purposive.  Teknik analisis  data  yang  digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  uji  asumsi  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  Penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak dengan taraf signifikansi 0,010 < α 0,05. Modernisasi sistem administrasi
perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  taraf
signifikansi 0,035 < α 0,05.

Kata  kunci  :  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan,
Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN 
Penerimaan  pajak  dipengaruhi

oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara
karena  pertumbuhan  ekonomi  akan
meningkatkan  pendapatan  masyarakat
sehingga  masyarakat  mempunyai
kemampuan  secara  finansial  untuk
membayar  pajak.  Selain  itu  besarnya
pemungutan  pajak,  penambahan  wajib
pajak  dan  optimalisasi  penggalian
sumber  pajak melalui  objek pajak juga
berperan  dalam  meningkatkan
penerimaan dari pajak.

Mengingat  begitu  pentingnya
peranan pajak,  maka pemerintah dalam
hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  di
bawah naungan Kementerian Keuangan
telah  melakukan  berbagai  upaya
strategis  untuk  memaksimalkan
penerimaan  pajak.  Salah  satu  upaya
yang dilakukan adalah melalui reformasi
perpajakan dengan diberlakukannya self
assesment  system.  Self  assesment
system  merupakan  pemungutan  pajak
yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak
untuk  menghitung,  memperhitungkan,
membayar,  dan  melaporkan  sendiri
besarnya  pajak  yang  harus  dibayar

(Waluyo,  2011:17).  Menurut  Ketentuan
Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan
(Direktorat  Jenderal  Pajak,  2013:35)
prinsip  self  assessment  dalam
pemenuhan  kewajiban  perpajakan
adalah  bahwa  wajib  pajak  (WP)
diwajibkan  untuk  menghitung,
memperhitungkan,  membayar,  dan
melaporkan pajak yang terutang sendiri
sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  perpajakan,  sehingga
penentuan besarnya pajak yang terutang
dipercayakan  pada  wajib  pajak  sendiri
melalui  Surat  Pemberitahuan  (SPT)
yang disampaikannya.

Permasalahan  yang  sering
muncul  adalah  tingkat  kepatuhan
masyarakat  dalam  melaksanakan
kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak
patuh  bukan  berarti  wajib  pajak  yang
membayar  pajak  dalam  nominal  besar
dan tertib melaporkan pajaknya melalui
SPT,  melainkan  wajib  pajak  yang
mengerti, memahami dan mematuhi hak
dan  kewajibannya  dalam  bidang
perpajakan.  Untuk  mengukur  tingkat
kepatuhan  wajib  pajak  dapat  melalui
persentase  penyampaian  SPT  Tahunan
PPh  yang  diterima  oleh  Kantor
Pelayanan Pajak.
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Hingga  berakhirnya  triwulan  I
2015,  realisasi  penerimaan  pajak
mencapai Rp 198,226 triliun. Dari target
penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai
APBN-P  2015  sebesar  Rp  1.294,258
triliun,  realisasi  penerimaan  pajak
mencapai  15,32%.  Jika  dibandingkan
dengan  periode  yang  sama  di  tahun
2014,  realisasi  penerimaan  pajak  di
tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan
yang  cukup  baik  di  sektor  tertentu,
namun  juga  mengalami  penurunan
pertumbuhan di  sektor lainnya.  Sampai
dengan  31  Maret  2015,  penerimaan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Non  Migas
mengalami  pertumbuhan  1%
dibandingkan  periode  yang  sama  di
tahun  2014.  Berdasarkan  data  yang
tercatat  pada  dashboard  penerimaan
sistem  informasi  Direktorat  Jenderal
Pajak  (DJP),  penerimaan  PPh  Non
Migas  adalah  sebesar  Rp  104,905
triliun.  Angka  ini  lebih  tinggi  1%
dibandingkan  periode  yang  sama  di
tahun  2014  dimana  PPh  Non  Migas
tercatat  sebesar  Rp  103,866  triliun.
(www.pajak.go.id)

Tujuan  penelitian  ini  adalah
untuk  mengkaji  pengaruh  pengetahuan
perpajakan  dan  modernisasi  sistem
administrasi  perpajakan  terhadap
kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada
wajib  pajak  badan  di  KPP  Pratama
Sidoarjo Selatan).

TINJAUAN PUSTAKA
Modernisasi  Sistem  Administrasi
Perpajakan

Modernisasi  Sistem
Administrasi Perpajakan adalah program
pengembangan sistem dalam perpajakan
terutama pada bidang administrasi yang
dilakukan  instansi  yang  bersangkutan
guna memaksimalkan penerimaan pajak
di  negara  tersebut. (S.N  Khasanah,
2013:25).

Berbagai  fasilitas  untuk
kemudahan dan kenyamanan pelayanan
kepada  Wajib  Pajak  dilakukan  dengan
mengoptimalkan  pemanfaatan
perkembangan dan kemajuan Teknologi
Informasi. Fasilitas tersebut antara lain :
Website, Call Centre, Complaint Centre,

e-Faktur,  e-SPT,  e-Filling,  e-Payment,
dan e-Registration. Untuk memudahkan
pelayanan  dan  pengawasan  terhadap
Wajib  Pajak  serta  meningkatkan
produktivitas aparat, akan didukung oleh
sistem  admisnistrasi  yang  berbasis
teknologi  informasi.  Secara  bertahap
sistem informasi  baru ini,  yaitu  Sistem
Informasi  Direktorat  Jendral  Pajak (SI-
DJP)  akan  diterapkan.  Sistem  ini
menerapkan  Case  Management
(Manajemen  Kasus)  dan  work  flow
system  (alur  kerja),  sehingga
memungkinkan  setiap  proses  kegiatan
menjadi terukur dan terkontrol

Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  perpajakan  adalah

pengetahuan  mengenai  konsep
ketentuan  umum  dibidang  perpajakan,
jenis  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia
mulai  dari  subyek  pajak,  objek  pajak,
tarif  pajak,  perhitungan pajak  terutang,
pencatatan  pajak  terutang,  sampai
dengan bagaimana  pengisian  pelaporan
pajak.Pengetahuan  perpajakan  ini  tidak
hanya  pemahaman  konseptual
berdasarkan  Undang-Undang
Perpajakan,  Keputusan  Menteri
Keuangan,  Surat  Edaran,  Surat
keputusan  tetapi  juga  adanya  tuntutan
kemampuan  atau  keterampilan  teknis
bagaiman  menghitung  besarnya  pajak
yang terutang (Ghoni ,2012). 

Pengetahuan  dipengaruhi  oleh
banyak hal, antara lain faktor pendidikan
formal.  Pengetahuan  seseorang  tentang
suatu  objek  mengandung  dua  aspek
yaitu  aspek  positif  dan  negatif.  Kedua
aspek  ini  akan  menentukan  sikap
seseorang, semakin banyak aspek positif
makin  positif  terhadap  objek  tertentu
(Ghoni, 2012). 

Menurut Nugroho (2012) dalam
Widoretno  (2014)  Semakin  tinggi
pengetahuan  dan  pemahaman  wajib
pajak, maka  wajib  pajak  dapat
menentukan  perilakunya  dengan  lebih
baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan
perpajakan.  Namun  jika  wajib  pajak
tidak  memiliki  pengetahuan  mengenai
peratuan,  dan  proses  perpajakan,  maka
wajib  pajak  tidak  dapat  menentukan
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perilakunya  dengan  tepat,  maka  wajib
pajak  tidak  dapat  menentukan
perilakunya  dengan  tepat.  Wajib  Pajak
dikatakan  patuh  apabila  memenuhi
semua  kewajiban  perpajakannya  dan
melaksanakan  hak  perpajakannya
Nurmantu dalam Widoretno (2014).  

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
Kepatuhan pajak identik dengan

kesediaan  seorang  wajib  pajak  dalam
memenuhi  peraturan  perpajaknnya.
Menurut  Nurmantu  dalam  Widoretno
(2014).  “Kepatuhan  perpajakan
didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan
dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak  perpajakannya.  Wajib  Pajak  Patuh
adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh
Direktorat  Jendral  Pajak sebagai  Wajib
Pajak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu
yang  dapat  diberikan  pengembalian
pendahuluan  kelebihan  pembayaran
pajak (www.pajak.go.id)

Dalam  rangka  meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  bagian
dari  upaya  pengamanan  penerimaan
pajak  dan  mengacu  kepada  Rencana
Strategis Direktorat Jendral Pajak (DJP)
dengan  mengoptimalkan  penerimaan
serta  pelaporan  Surat  Pemberitahuan
Pajak  (SPT)  yang  disampaikan  wajib
pajak.  Rasio  kepatuhan  wajib  pajak  di
Indonesia  masih  tergolong  rendah  jika
dibandingkan  dengan  rasio  di  negara-
negara  maju.  Banyak  faktor  yang
menyebabkan rendahnya  rasio tersebut,
diantaranya  :  rendahnya  tingkat
kesadaran  masyarakat  dalam
melaksanakan  kewajiban  penyetoran
dan pelaporan pajak,  minimnya  jumlah
fiskus  atau  pemeriksa  pajak,dan
sebagainya.  Rasio  kepatuhan
penyampaian  dan  pelaporan  SPT
merupakan  salah  satu  indikator  yang
digunakan  untuk  mengukur  tingkat
kepatuhan  pajak  bagi  wajib  pajak
(NPWP),  semakin  patuh  seseorang
terhadap kepatuhan akan perpajakannya
maka  tingkat  penyampaian  dan
pelaporan  Surat  Pemberitahuan  akan
semakin tinggi (www.pajak.go.id).

Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
badan  memiliki  pengaruh  positif
terhadap peningkatan penerimaan pajak
penghasilan  badan  pada  Kantor
Pelayanan  Pajak.  Jadi  semakin  patuh
wajib  pajak  badan  dalam  dalam
melaporkan  dan  melunasi  kewajiban
perpajakannya  maka  akan  semakin
meningkatkan  penerimaan  pajak  pada
Kantor  Pelayanan  Pajak  (Suhendra,
2014). 

Berdasarkan  latar  belakang
masalah  dan  dasar  pemikiran  teoritis,
maka  kerangka  konseptual  dari
penelitian  ini  dapat  di  gambarkan
sebagai berikut :

PENGETAHUAN 
PERPAJAKAN

MODERNISASI SISTEM 
ADMINISTRASI 
PERPAJAKAN

KEPATUHAN  WAJIB 
PAJAK 

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan  paparan  diatas,
hipotesis  yang  akan  diuji  dalam
penelitian ini adalah :
H1 : Variabel pengetahuan perpajakan

dan  modernisasi  sistem
administrasi  perpajakan  memiliki
pengaruh  secara  parsial  terhadap
tingkat  kepatuhan  pelaporan
perpajakan.

H2 : Variabel pengetahuan perpajakan
dan  modernisasi  sistem
administrasi  perpajakan  memiliki
pengaruh secara simultan terhadap
tingkat  kepatuhan  pelaporan
perpajakan.

H3 : Variabel pengetahuan perpajakan
memiliki  pengaruh  secara
dominan  terhadap  tingkat
kepatuhan pelaporan perpajakan.

METODE PENELITIAN
Prosedur dan sampel

Pendekatan  penelitian  yang
digunakan  yaitu  pendekatan  penelitian
kuantitatif,  metode  ini  disebut  metode
kuantitaif karena data penelitian berupa
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angka-angka dan analisis menggunakan
statistik.  Pengumpulan  data
menggubakan  instrumen  penelitian,
anaslisis data bersifat kuantitatif/statistik
dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis
yang  telah  ditetapkan,  Sugiyono
(2012:13-14).

Sampel  adalah  bagian  dari
jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki
oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono,
2012:119). Sampel penelitian ini diambil
dengan  menggunakan  teknik  sampling
purposive yaitu teknik penentuan sampel
dengan  pertimbangan  tertentu  bagi
setiap  unsur  (anggota)  populasi  untuk
dipilih  (Sugiyono, 2012:122).  Sampel
yang  akan digunakan peneliti  memiliki
ketentuan yaitu Wajib Pajak Badan yang
beridentitas CV dan PT.

Menurut  Roscoe  dalam
Sugiyono  (2012:121)  ukuran  sampel
yang  layak  dalam  penelitian  adalah
antara  30  sampai  dengan  500.  Dalam
penelitian  ini  jumlah  anggota  sampel
yang diambil peneliti sebanyak 60 wajib
pajak  badan  yang  dianggap  sudah
mewakili jumlah sampel.

Instrumen pengukuran
Untuk  menjawab  rumusan

masalah  dan  melakukan  pengujian
terhadap hipotesis yang diajukan, maka
data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan
diolah  sesuai  dengan    kebutuhan
analisis.  Untuk  kepentingan
pembahasan, data diolah dan dipaparkan
berdasarkan  prinsip-prinsip  statistic
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan
analisis  dan  pengujian  hipotesis
digunakan  analisis  Regresi  berganda
untuk  mengetahui  hungan  antara
variable dependen dan independen.

Pengetahuan dipengaruhi oleh
banyak hal, antara lain faktor pendidikan
formal.  Pengetahuan  seseorang  tentang
suatu  objek  mengandung  dua  aspek
yaitu  aspek  positif  dan  negatif.  Kedua
aspek  ini  akan  menentukan  sikap
seseorang, semakin banyak aspek positif
makin  positif  terhadap  objek  tertentu
(Ghoni, 2012). Dari adanya pemahaman
yang benar mengenai pajak, diharapkan
dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib

pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban-
nya  sebagai  warga  negara  dengan
membayar pajak tepat waktu dan sesuai
dengan jumlah nominal yang seharusnya
dibayarkan.oleh  karena  itu,  adanya
fasilitas  yang  memadai  untuk
menunjang  pengetahuan  pajak  dari
wajib pajak merupakan suatu hal  yang
penting sebagai bekal untuk pemahaman
pajak  (Putri,2013).  Berdasarkan  hal
tersebut,  maka  indicator  pengetahuan
perpajakan  adalah  Tingkat  Pendidikan
dan sosialisasi

Berbagai  fasilitas  untuk
kemudahan  dan  kenyamanan  dan
kenyamanan  pelayanan  kepada  Wajib
Pajak  dilakukan  dengan  meng-
optimalkan pemanfaatan perkembangan
dan  kemajuan  Teknologi  Informasi.
Fasilitas  tersebut  antara  lain  Website,
Call Centre, Complain Centre, e-SPT, e-
Faktur, e-Filling, One-Line Payment dan
e  Registration.  Untuk  memudahkan
pelayanan  dan  pengawasan  terhadap
Wajib  Pajak  serta  meningkatkan
produktivitas aparat, akan didukung oleh
sistem  administrasi  yang  berbasis
teknologi informasi.  (www.pajak.go.id).
Indikator  variabel  independen
Modernisasi  Perpajakan  meliputi  e-
Registration,  e-SPT,  e-Faktur  dan  e-
Filling.

Kepatuhan  Wajib  Pajak
menurut Norman D. Nowak dikutip oleh
Widoretno  2014,  pada  buku  yang
berjudul  Manajemen  Perpajakan,
menyatakan  bahwa  kepatuhan  Wajib
Pajak  adalah  “Suatu  iklim  kepatuhan
dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban
perpajakan,  tercermin  dalam  situasi
dimana  (1)  Wajib  Pajak  paham  atau
berusaha  untuk  memahami  semua
ketentuan  perundang-undangan
perpajakan  (2)  Mengisi  formulir  pajak
dengan  lengkap  dan  jelas  (3)
Menghitung  pajak  yang  terhitung
dengan benar (4) Membayar pajak yang
terutang tepat pada waktunya

Alat  pengukuran  data  yang
digunakan  untuk  mengukur  data-data
yang  akan  dianalisis  dari  hasil
survei/penelitian  langsung  melalui
kuesioner  adalah  menggunakan  skala
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likert  yaitu  metode  yang  mengukur
sikap  dengan  menyatakan  setuju  dan
ketidaksetujuannya  terhadap  subyek,
obyek  atau  kejadian  tertentu,  angka
penilaian  lima  (5)  butir  yang
menyatakan  urutan  setuju  atau  tidak
setuju. Setiap pertanyaan diukur dengan
5 skala dan tiap posisi mempunyai bobot
tersendiri.

HASIL
Uji Validitas 

Uji Validitas adalah bagian dari
instrument  penelitian  yang  terdiri  atas
sebuah  variable  laten  (konstruk)  dan
beberapa  variable  manifes  (indicator)
yang  menjelaskan  variable  laten
tersebut.

Berdasarkan  hasil  perhitungan
dengan  menggunakan  program  SPSS
dapat  diketahui  bahwa seluruh variabel
penelitian  adalah  valid  karena  semua
indikator  dalam  penelitian  memiliki  r
hitung  yang  lebih  besar  dari  r  tabel
(0,2787).  Maka  penelitian  dapat
dilanjutkan  dengan  menguji  realibilitas
pada semua variabel dalam penelitian).

Uji Reabilitas
Uji Reabilitas adalah bagian dari

instrument penelitian yang menjelaskan
tingkat  kosisten  sebuah  data.
Berdasarkan  hasil  perhitungan
menunjukkan  bahwa  semua  variabel
dalam penelitian adalah reliabel, hal ini
dikarenakan nilai  Cronbach Alpha yang
dihasilkan lebih besar dari 0,60

Uji Normalitas
Uji  normalitas  ini  bertujuan

untuk  mengetahui  apakah  variabel
tersebut mempunyai distribusi data yang
normal  atau  tidak.Untuk  mengetahui
data  tersebut  normal  atau  tidak,  salah
satunya  dapat  diketahui  dengan
menggunakan  pendekatan  Kolmogorov

smirnov.  Hasil  penghitungan
menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi
(Asymp.Sig. 2-tailed) yaitu pengetahuan
perpajakan  (0,209),  modernisasi  sistem
administrasi  perpajakan  (0,233),  dan
kepatuhan wajib pajak (0,163) memiliki
tingkat probabilitas yang lebih besar dari
5% atau 0,05 yang  artinya  bahwa data
terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini

dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa
tidak terjadi hubungan yang sangat kuat
atau tidak terjadi  hubungan linier  yang
sempurna  atau  dapat  pula  dikatakan
bahwa antar variabel bebas tidak saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan
diperoleh  hasil  bahwa  nilai  VIF  pada
ketiga variabel bebas lebih kecil dari 10,
artinya  ketiga  variabel  bebas  pada
penelitian ini tidak menunjukkan adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastitas  bertujuan

utnuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  linear  berganda  terjadi
ketidaksamaan  varians  dan  residual
suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan
menunjukkan  bahwa  signifikansi  atau
nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka
model  regresi  linier  berganda  tidak
terjadi heteroskedastitas.

Uji Hipotesis
Setelah   dilakukan   pengujian

terhadap   uji  asumsi  klasik  dan  dari
hasil  tersebut  data   yang   digunakan
memenuhi  syarat,  maka  analisis  dapat
dilanjutkan  dengan  uji  regresi  linier
berganda.  Adapun  hasil  pengujian
regresi  linear  berganda  dengan
menggunakan  SPSS  17.0  (Stastistical
program for social science) dapat dilihat
pada table berikut ini :
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Tabel 1 Koefisien Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,922 2,823  1,743 ,088 

Pengetahuan 

Perpajakan 
,498 ,185 ,397 2,683 ,010 

Modernisasi 

Sistem 

Administrasi 

Perpajakan 

,277 ,127 ,322 2,175 ,035 

 

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan nilai koefisien regresi
pada  tabel  diatas,  maka  dapat  disusun
persamaan regresi sebagai berikut :

Y = a + bX1 + bX2
Y= 4,922 + 0,498X1 + 0,277X2

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan

Uji  t  yang  dilakukan  dengan  bantuan
program  SPSS  diatas,  variabel
pengetahuan perpajakan (X1) diperoleh
nilai  t  hitung  sebesar  2,683  sehingga
nilai t hitung ini lebih besar dari nilai t
tabel  yaitu  2,01174  nilai  signifikansi
yang diperoleh adalah sebesar 0,010 Jadi
nilai signifikansi ini lebih kecil daripada
nilai α yaitu 0,05. Karena (t hitung > t
tabel = 2,683>2,01174) dan (sig < α =
0,010<0,05)  maka  hasil  ini
menunjukkan  bahwa  variabel  penge-
tahuan  perpajakan  secara  parsial
berpengaruh   signifikan  terhadap
kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel  modernisasi  sistem
administrasi  (X2)  diperoleh  nilai  t
hitung  sebesar  2,175  sehingga  nilai  t
hitung ini  lebih besar dari  nilai  t  tabel
yaitu  2,01174  nilai  signifikansi  yang
diperoleh  adalah  sebesar  0,035.  Jadi
nilai signifikansi ini lebih kecil daripada
nilai α yaitu 0,05. Karena (t hitung > t
tabel = 2,175 > 2,01174) dan (sig < α =
0,035  <  0,05)  maka  hasil  ini
menunjukkan  bahwa  variabel
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  secara  parsial  berpengaruh
signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak (Y).

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji  F  adalah  Pengujian  yang

dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh
dari variabel bebas (independent) secara
bersama-sama  terhadap  variabel  terikat
(dependent).  Berdasarkan  hasil
penghitungan  diperoleh  nilai  F  hitung
sebesar  17,964 sehingga nilai  F hitung
ini  lebih  besar  daripada  nilai  F  tabel
yaitu  3,20.  Nilai  signifikansi  yang
diperoleh adalah sebesar 0,000, jadi nilai
signifikansi  ini  lebih  kecil  dari  nilai  α
yaitu 0,05. Karena (F hitung > F tabel =
17,964 > 3,20) dan (sig < α = 0,000 <
0,05 ) maka H1 ditolak dan H2 diterima,
artinya  variabel  independen  yaitu
pengetahuan  perpajakan  (X1)  dan
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  (X2)  secara  simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib
pajak  (Y)  pada  KPP Pratama  Sidoarjo
Selatan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien Determinasi (R²) pada

intinya  bertujuan  untuk  mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Berdasarkan  penghitungan,  besarnya
Adjusted  R²  adalah  0,409,  dapat
dijelaskan  bahwa  koefisien  determinan
pada  penelitian  ini  sebesar  0,409  atau
40,9%,  sehingga  variabel  pengetahuan
perpajakan (X1) dan modernisasi sistem
administrasi  perpajakan  (X2)  dapat
menjelaskan  kepatuhan  wajib  pajak
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dengan tingkat koefisien korelasi 0,409
atau  40,9%  dan  sisanya  59,1
%dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Pembahasan 
1. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan

dan  Modernisasi  Sistem
Administrasi  Perpajakan  Secara
Simultan  terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil
analisa diatas ada pengaruh secara
simultan  antara  variabel
pengetahuan  perpajakan  (X1)  dan
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  (X2)  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  yang
dihasilkan  dengan  nilai  Fhitung
17,964 > Ftabel 3,20 , dengan taraf
signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05
(5%). Hal  tersebut  menyatakan
bahwa  tingginya  pengetahuan
perpajakan  dan  didukung  oleh
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  yang  memudahkan
wajib  pajak  dalam menyampaikan
kewajiban  perpajakannya  akan
meningkatkan  tingkat  kepatuhan
wajib pajak.

2. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan
Secara Parsial  terhadap Kepatuhan
Wajib  Pajak.  Berdasarkan  hasil
analisa  diatas  dapat  dijelaskan
bahwa  pengetahuan  perpajakan
secara  parsial  berpengaruh
signifikan  terhadap  kepatuhan
wajib  pajak  yang  ditunjukkan
dengan  hasil  pengujian  statistik
bahwa  variabel  pengetahuan
perpajakan diperoleh nilai  t  hitung
(2,683) > t tabel (2,01174) dengan
taraf  signifikansi  0,010  <  α  0,05.
Hasil  penelitian  diatas  dapat
dijelaskan  bahwa  pengetahuan
tentang  perpajakan  berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak hal
ini  disebabkan  karena  tingkat
pengetahuan  perpajakan  yang
dimiliki  oleh  wajib  pajak  cukup
baik,  dimana  para  wajib  pajak
mengerti  tentang  arti  dari
pajak,mengetahui  fungsi  dari
pajak,mengetahui  peraturan

perpajakan  dan  mengerti  hak  dan
kewajiban  sebagai  wajib  pajak,
sehingga dengan pengetahuan yang
dimiliki  oleh  wajib  pajak  dapat
berpengaruh  terhadap  kepatuhan-
nya  dalam  membayar  dan
melaporkan  pajaknya.  Salah  satu
faktor  yang  mempengaruhi  tingkat
pengetahuan  perpajakan  yaitu
tingkat  pendidikan  masyarakat,
semakin  tinggi  tingkat  pendidikan
masyarakat  maka  pengetahuan
tentang  pajak  semakin  bagus.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi
pengetahuan  tentang  perpajakan
yaitu  sosialisasi  dari  Direktorat
Jenderal  Pajak.  Dengan  adanya
sosialisasi  dan  penyuluhan  yang
gencar  dilakukan  oleh  DJP  maka
secara  langsung  mampu
memberikan  pengetahuan  serta
motivasi  kepada  masyarakat
sehingga  mampu  meningkatkan
kepatuhan bagi  wajib pajak dalam
menyampaikan  dan  melaporkan
seluruh  kewajiban  perpajakan.
Penelitian  ini  didukung  oleh
penelitian Widoretno (2014) bahwa
pengetahuan  perpajakan  ber-
pengaruh  signifikan  terhadap
kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh  Modernisasi  Sistem
Administrasi  Perpajakan  Secara
Parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak.  Berdasarkan  hasil  analisa
diatas  dapat  dijelaskan  bahwa
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  secara  parsial
berpengaruh  signifikan  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  yang
ditunjukkan dengan hasil pengujian
statistik  bahwa  variabel
modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan diperoleh nilai  t  hitung
(2,175) > t tabel (2,01174) dengan
taraf  signifikansi  0,035  <  α  0,05.
Modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  yang  meliputi
e-registration,  e-SPT,  e-faktur,
e-filing  mampu  memberikan
kemudahan  kepada  wajib  pajak
dalam  melakukan  administrasi
perpajakan.  Sistem  E-registration
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memudahkan  Wajib  Pajak  dalam
melakukan pendaftaran NPWP dan
melakukan  perubahan  data  wajib
pajak,  e-SPT  membantu  wajib
pajak  dalam  membuat  laporan
pajak  secara  sistematis,  e-faktur
memberikan  kemudahan  dan
keamanan  bagi  PKP  dalam
membuat  faktur  pajak  beserta
perhitungannya  dan  e-filing
membantu  wajib  pajak  dalam
melaporkan SPT kepada DJP lebih
cepat  dan  efisien.  Dengan
pemanfaatan  yang  optimal
beberapa e-system tersebut mampu
memberikan  pelayanan  dan
kemudahan  kepada  wajib  pajak
sehingga  dapat  meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak  dalam
menyampaikan  kewajiban
perpajakannya.  Penelitian  ini
didukung  oleh  penelitian  S.N
Khasanah  (2014)  bahwa
Modernisasi  Sistem  Administrasi
Perpajakan  memiliki  pengaruh
signifikan  terhadap  kepatuhan
wajib pajak.

4. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan
dan  Modernisasi  Sistem
Administrasi  Perpajakan  Secara
Dominan  terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak.  Dari  pembahasan
diatas  dapat  diketahui  bahwa
variabel  independen  (bebas)  yang
berpengaruh  dominan  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  adalah
variabel  pengetahuan  perpajakan
dengan  dengan  nilai  t  hitung
(2,683)  >  t  tabel  (2,052),  dengan
taraf signifikansi 0,000< α 0,05

KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil
pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil  penelitian  secara  simultan

menyatakan  bahwa  pengetahuan
perpajakan  dan  modernisasi  sistem
administrasi perpajakan mempunyai
pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

2. Hasil  penelitian  secara  parsial
menyatakan  bahwa  pengetahuan
perpajakan  berpengaruh  dan

modernisasi  sistem  administrasi
perpajakan  terhadap  kepatuhan
wajib pajak.

3. Hasil  penelitian  ini  menyatakan
bahwa  pengetahuan  perpajakan
secara  dominan  lebih  berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan

simpulan,  maka  saran  yang  dapat
diberikan berkaitan dengan judul adalah
sebagai berikut :
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat

menggunakan  variabel  lainnya
sehingga  untuk  selanjutnya  dapat
ditemukan variabel baru yang akan
mempengaruhi  tingkat  kepatuhan
wajib  pajak.  Selain  itu,  disarankan
untuk  melakukan  observasi
penelitian  yang  lebih  banyak
sehingga data yang dihasilkan akan
lebih akurat dan sebaiknya menggali
lagi  instrumen  pernyataan  pada
kuisioner  dan  menambahkan
beberapa  pertanyaan  agar  lebih
komprehensif  dan  hasil  penelitan
lebih maksimal.

2. Sosialisasi  atau  penyuluhan  pajak
oleh DJP masih perlu ditingkatkan.
Penyuluhan  tersebut  sebaiknya
difokuskan  pada  pemahaman
mengenai  perhitungan  pajak  yang
benar sesuai tarif yang berlaku serta
pemahaman  mengenai  sistem
perpajakan  yang  baru  agar
masyarakat  dapat  merasakan
manfaat  dari  adanya  modernisasi
sistem administrasi perpajakan yang
up to date.

3. Melakukan  penyempurnaan  secara
terus  menerus  oleh  pihak  DJP
terhadap  sistem  administrasi
perpajakan  agar  lebih  mudah  dan
efisien serta tidak ada kendala..
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