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”He who is not courageous enough to take risks  
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”Ubahlah motivasimu menjadi tindakan. Ubahlah semangatmu menjadi 
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lebih baik.” 
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SARI 

Astuti, Zana Enggar, 2017. Analisis Pengaruh Modernisasi Adminitrasi 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Boyolali. 

Program Studi S1 Akuntansi. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Setia 

Budi. Pembimbing 1 Eko Madyo Sutanto, SE. M.Si Pembimbing 2  Yunus 

Harjito, SE. M.Si 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi 

adminitrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang ada di KPP 

Pratama Boyolali yang terdiri dari struktur organisasi, business process dan 

teknologi informasi, sumber daya manusia, dan good governace. 

Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada pada wajib pajak 

badan di KPP Pratama Boyolali. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak badan. 

Teknik penyempelan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur organisasi tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, business process dan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sumber 

daya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan good 

governance berpengaruh terhadap kepatuhan waajib badan. 

Kata kunci : struktur organisasi, business process dan teknologi informasi, 

sumber daya manusia, good governace, kepatuhan wajib pajak 
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ASTRACT 

Astuti, Zana Enggar, 2017. Analysis of Effect of Tax Administration 

Modernization on Taxpayer Compliance In KPP Pratama Boyolali. S1 

Accounting Study Program. Essay. Faculty of Economics. Setia Budi 

University. Mentor 1 Eko Madyo Sutanto, SE. M.Si Mentor 2 Yunus Harjito, 

SE. M.Si 

 

The purpose of this study is to determine the effect of tax administration 

modernization on taxpayer compliance bodies in KPP Pratama Boyolali 

consisting of organizational structure, business process and information 

technology, human resources, and good governance. 

 

Data obtained through the distribution of questionnaires to the taxpayer 

body in KPP Pratama Boyolali. The sample used is the corporate taxpayer. The 

technique of attachment in this research is purposive sampling technique. 

Analyzer used in this research is doubled linear regression. 

 

The results of this study indicate that the organizational structure does not 

affect the taxpayer compliance agency, business process and information 

technology influence the taxpayer compliance bodies, human resources have no 

effect on corporate taxpayer compliance, and good governance influence on 

compliance agencies. 

 

Keywords: organizational structure, business process and information 

technology, human resources, good governance, taxpayer compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan  sumber penerimaan negara yang berlaku di 

berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua 

negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa 

negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber 

penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak. Bagi Indonesia, 

penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran 

negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap 

tahun. 

 Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak salah satunya adalah 

dengan adanya sistem Modernisasi administrasi perpajakan ditandai dengan 

pengorganisasian Kantor Pajak berdasarkan fungsi bukan berdasarkan jenis 

pajak, seperti pada Kantor Pajak Paripurna Fitriah (2011). Hal ini dilakukan 

untuk menghindari penumpukan pekerjaan dan kekuasaan. Selain itu, sistem 

administrasi pada kantor modern menggunakan teknologi informasi 

sehingga meningkatkan keefisienan. Untuk memudahkan pelaksanaan 

pekerjaan, disusun SOP (Standard Operating Procedure) untuk masing-

masing pekerjaan. Modernisasi pajak juga menyediakan e-Registration 

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, e-SPT untuk aplikasi laporan, 
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sehingga menjadi paperless dan e-Filing untuk penyampaian SPT 

melalui sistem online dan real time. 

Adanya pelaksanaan tax service dan tax enforcement yang terjadi 

akibat kondisi administrasi perpajakan akan sangat mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak (Rahman, 2011). Jika sistem administrasi perpajakan 

dan sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas dapat menunjukkan dan 

mendeteksi wajib pajak yang tidak melakukan tugas-tugas pajaknya maka 

kepatuhan wajib pajak dapat didorong peningkatannya (Rosdiana, dkk, 

2011). 

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan 

program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang biasa 

disebut dengan modernisasi (DJP, 2007). Perubahan - perubahan yang 

dilakukan meliputi: (1) bidang struktur organisasi, dengan adanya posisi 

baru yaitu Account Representative (AR). Bertugas memberikan bantuan 

konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, menginformasikan peraturan 

perpajakan yang baru, serta mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. (2) 

perbaikan business process dengan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. Keberadaan manajemen penanganan keluhan, sistem dan 

prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai dan komunikasi. 

Keberadaan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja 

yang sekaligus berfungsi sebagai pengawasan internal (built in control 

system), maupun penyempurnaaan manajemen arsip dan pelaporan. (3) 

manajemen sumber daya manusia. Mapping kepada seluruh pegawai untuk 
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mengetahui kemampuan dan karakteristik dari setiap pegawai, sehingga 

dalam penempatan bidang pekerjaan dapat disesuaikan dengan 

kemampuannya. (4) good governance, hal ini ditunjukkan dengan 

tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance 

yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi 

masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. 

 Keputussan Mentri Keuangan Normor KMK-885/KMK. 03/2016 

tentang tentang pembentukan tim reformasi perpajakan. Sesuai dengan 

tujuan pembentukanya, UU pengampunan pajak ditunjukan unuk 

mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkendali, serta perluasan data yang lebih valid komperhensif, dan 

terintregrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek 

maupun jangka pangka panjang yang berkesinambungan. Kebutuhan untuk 

mewujudkan suatu lembaga perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, 

ssecara struktur, kewenangan, dan kapasitas yang memadai (SDM, 

anggaran, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung serta 

regulasi) sehingga mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan 

merealisasikan menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien 

(www.pajak.go.id.reformasiperpajakan) 

Faktor yang pertama yaitu struktur organisasi merupakan susunan 

yang menggambarkan hubungan dari masing-masing bagian atau posisi 

pada organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Robinson dalam penelitian Fitriah (2011), memaparkan bahwa struktur 

http://www.pajak.go.id.reformasiperpajakan/
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organisasi mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Madewing 

(2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Modernisasi yang diterapkan dalam struktur organisasi adalah dengan 

membagi setiap bidang berdasarkan fungsi, tugas dan tanggung jawab 

sehingga akan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam 

melaporkan atau menyetorkan pajak yang terutangnya. 

Faktor yang kedua yaitu business process dan teknologi informasi 

serta komunikasi merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi 

perpajakan. Bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada masyarakat 

dengan penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada kantor-kantor 

pajak seperti e-SPT, pembayaran secara online, juga pelaporan pajak 

elektronik akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, 

pembayaran dan pendaftaran, sehingga dengan bentuk pelayanan tersebut 

diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 

Penelitian Palupi (2010) membuktikan bahwa teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tapi berbeda dengan 

penelitian Candra, dkk (2013), yang membuktikan bahwa tidak adanya 

pengaruh antara pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi 

terhadap kepatuhan. 

 Faktor yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Standar 

kualitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi 
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apabila sumber daya manusianya (fiskus) dapat melaksanakan tugasnya 

secara profesional, bertanggung jawab, disiplin dan transparan. Fiskus yang 

berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tidak melakukan penggelapan 

pajak atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan fiskus 

cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dengan bentuk 

pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela Wajib 

Pajak. Penelitian yang dilakukan Nurfanani dan Herawati (2013) 

membuktikan terdapat pengaruh positif antara modernisasi manajemen 

sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Faktor yang keempat yaitu Good governance merupakan program 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga merupakan bagian dari 

modernisasi administrasi perpajakan Damaryasa dan Setiawan (2016). Good 

governance merupakan bentuk pelayanan yang diberikan DJP kepada 

masyarakat dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan 

tugasnya. Membangkitkan kesadaran dan memotivasi aparatur pajak untuk 

menjadi aparatur DJP yang bersih, adil, dan jujur, serta menjunjung nilai-

nilai moral dan etika merupakan langkah awal DJP dalam memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Wajib Pajak akan merasa aman 

untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa harus takut pembayaran pajak 

disalah gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga diharapkan dengan 
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bentuk pelayanan tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Nurfanani dan Herawati (2013), yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari modernisasi good 

governance pada kepatuhan Wajib Pajak. 

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax 

complience) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat 

pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

tunggakan Mentayani dkk (2015) 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dengan 

mengambil judul: “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Boyolali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor modernisasi sistem 

adminitrasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apakah struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 
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2. Apakah business process dan teknologi informasi berpengaruh pada 

kepatuhan pajak? 

3. Apakah Manajemen sumber daya manusia berpengaruh pada 

kepatuhan pajak? 

4. Apakah good governance berpengaruh pada kepatuhan pajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  struktur organisasi 

terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

2. Untuk menguji dan menganalisis business proces dan teknologi 

informasi terhadap kepatuhan pajak? 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  Manajemen sumber daya 

manusia terhadap kepatuhan pajak? 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh good governance terhadap 

kepatuhan pajak? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis: 

1. Manfaat akademi dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan 

terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan 
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wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 

bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian dapat bermanfaat serta 

dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh 

modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran mengenai sistem administrasi perpajakan yang 

diterapkan saat ini guna memberikan pelayanan yang lebih baik di 

kemudian hari.  
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 BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perilaku 

Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam interaksi 

manusia dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk tindakan. 

Tindakan ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan) maupun aktif (melakukan 

tindakan). Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme 

terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud 

bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang 

disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan 

menghasilkan perilaku tertentu pula. Notoatmodjo (2003), merumuskan 

bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 

atau rangsangan dari luar. Terkait dengan sistem adminitrasi perpajakan, 

bagaimana sebuah aksi yang dilakukan Derokterat Jendal Pajak dalam 

menciptakan  dalam memciptakan sebuah sistem adminitrasi perpajakan 

yang dapat menimbulkan reaksi secara positif (menerima) maupun secara 

negatif (menolak) sebuah sistem dan itu semua berhubungan dengan 

kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi 

SPT, menyampaikan SPT, menghitung pajak, membayar pajak.  
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B. Pajak 

Pajak merupakan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan 

partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran 

yang merata, baik material maupun spiritual (Soemarso 2007:3). 

Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak 

dapat ditunda (Mardiasmo, 2002:4). Maka, jika pajak tidak dilaksanakan akan 

ada sanksi-sanksi yang akan di tetapkan oleh undang-undang bagi wajib pajak 

baik badan maupun pribadi. Oleh sebab itu para wajib pajak melakukan 

perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari 

pajak  (Mardiasmo, 2002:9). 

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Zain (2003), terdapat 

dua potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu: 

a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil 

mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh peraturan undang-undang 

perpajakan. 

b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha 

menghindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran tersebut 

dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang 

meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka 

tidak akan dihukum serta yakin bahwa teman-temannya melakukan hal yang 

sama. 
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C. Pengertian Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan kepatuhan berarti tunduk, taat 

atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan 

sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya sesuai denganketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi 

sistemadministrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, 

penegakanhukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran 

dan kepatuhanmemenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemauan 

wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi 

ketentuan peraturanperundang-undangan. 

Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur 

dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax avasion) 

yang kesemuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2003: 

43). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Rahayu, 2010 : 38). Menurut Nurmantu (dalam Widodo, 

2010:68) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material. 
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a. Kepatuhan formal  

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan.  

b. Kepatuhan Material  

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

 

D. Modernisasi Administrasi 

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu proses 

reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara 

komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, 

perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat 

kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan 

yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN). Dalam penelitian kali ini aspek modernisasi 

adminitrasi perusahaan yang digunakan adalah Struktur Organisasi, Business 

Process dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

Manajemen Sumber Daya Manusia dan Good Governance Damaryasa dan 

Setiwan (2016). 

1. Struktur organisasi 
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Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan 

pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. 

Struktur organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja 

akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Untuk 

mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang 

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP 

perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun 

di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan 

sebagai langkah utama. Struktur yang berdasarkan fungsi diterapkan pada 

KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan 

pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara 

sistematis.  

Struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan 

dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada 

masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada 

Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat dengan mudah 

menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya sehingga bentuk dari 

pelayanan tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak. Penelitian Damaryasa dan Setiawan (2016) dan 

Rapina, dkk (2011) menunjukkan hasil bahwa modernisasi struktur 

organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan 

organisasi berdasarkan fungsi seperti adanya bagian pengawasan, 
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penagihan, dan pemeriksaan akan memudahkan Wajib Pajak dalam 

melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. 

Uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

2. Business process dan teknologi informasi 

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik 

adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi system administrasi 

melalui otomatisasi di bidang administrasi perpajakan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yaitu salah satunya dari teknologi informasi. 

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business 

process, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, 

perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi 

DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang 

sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu 

business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, 

mudah, akurat, dan paperles, sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu (Boutithe 

dkk:2014). Hasil penelitian Arfiana (2008) menunjukkan bahwa teknologi 

informasi memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan seperti 

e-payment, e-SPT, e-filling, dan e-rigistration. Selain itu, proses 

administrasi dilakukan secara otomatis dan online serta sistem perpajakan 
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yang sudah terpasang dengan baik, sehingga mampu memberikan pelayanan 

secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, sehingga 

kepatuhan wajib pajak akan meninggakat. Uraian diatas maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: Business prosessdan teknologi informasi serta komunikasi berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan 

programreformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program 

reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM. Dan 

direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini 

perlu mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang 

terpentingdari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih 

apapun struktur, sistem, teknologi, informasi, metode dan alur kerja suatu 

organisasi, semuaitu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa 

didukung SDM yang semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena 

sistem yang baik danterbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang 

berkualitas (Boutite dkk:2014). Penelitian yang dilakukan Nurfanani dan 

Herawati (2013) membuktikan terdapat pengaruh positif antara modernisasi 

manajemen sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Modernisasi dalam bidang sumber daya manusia memberikan pengaruh 

yang baik terhadap kepatuhan dikarenakan dengan adanya sumber daya 

manusia yang berkompeten dapat mengajak wajib pajak untuk memenuhi 
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kewajiban perpajakanya. Uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3:Manajemen sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

4. Good governance 

Dalam sebuah organisasi, good governance biasanya dikaitkan 

dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan 

untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam 

organisasi. DJP berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance 

salah satunya dengan pembuatan dan penegakan kode etik pegawai. Good 

governance merupakan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Good governance bercirikan adanya kode etik pegawai Dirjen Pajak 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.03/2007. Elemen 

terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang seringkali dihubungkan 

dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya 

akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk 

memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting 

lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut (Boutite dkk:2014). 

Penelitian yang dilakukan Nurfanani dan Herawati (2013) membuktikan 

terdapat pengaruh positif antara modernisasi good governance manusia 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi dalam bidang good 

governance yang lebih baik seperti program pemerintah yang bersih dan 

beribawa dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
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kewajiban perpajakannya. Uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: good governance berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

 

E. Model Penelitian 

Hubungan antar variabel perlu disusun dalam sebuah model 

penelitian. Dalam bab ini juga akan membahas tentang bagaimana model 

penelitian yang dilakukan. Terdapatempat variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur 

organisasi, business process dan teknologi informasi, manajemen sumber 

daya manusia dan good governance. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kepatuhan pajak 

Dari uraian-uraian data tentang variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian, maka model dari penelitian ini adalahs ebagai berikut : 

 

 H1 +  

   

H2  H2 + 

 

H3 + 

 H4 + 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Struktur organisasi 

Manajemen sumber 

daya manusia 

Good governance 

Kepatuhan pajak 

Business process dan 

teknologi informasi 

serta komunikasi 
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Dalam model penelitian ini dapat dijelaskan bahwa hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen merupakan hubungan 

langsung tanpa ada variabel moderating ataupun variabel intervening 

untuk menghubungkan variabel independen dan variabel dependen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan DesainPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan bentuk penelitian survey yang dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Menurut Sugiyono (2011:8) metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen (X) 

dengan variabel dependen (Y) penelitian ini berusaha untuk menjelaskan 

struktur organisasi (X1), business process dan teknolog iinformasi serta 

komunikasi (X2), manajemen sumber daya manusia (X3), dan good 

governance (X4) sebagai variabel independen dalam kepatuhan wajib 

pajak(Y) pada perusahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

 

B. PopulasidanSampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiriatas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).   yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2011:81). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih. Dalam penelitian ini 

teknik dari nonprobability yang digunakan yaitu purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2012:85) yang menyatakan bahwa purposive sampling 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalam 

melakukan penelitiannya, peneliti mengambil sampel berdasarkan : 

1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali 

2. Wajib Pajak Badan yang masih aktif hingga sekarang 

3. Khusus wajib pajak non PKP (Pengusaha Kena pajak) 

4. Omset kurang dari Rp 300.000.000,00 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh   di lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Teknik pengambilan sampel wajib 

pajak yaitu dengan membagikan koesioner kepada wajib pajak badan yang 

terdaftar dan masih aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 

Sampel Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang di miliki oleh populasi  tersebut (Sugiyono, 2014). 
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Dalam hal ini sampelnya adalah wajib pajak badan di KPP Pratma 

Boyolali  

Jumlah sempel ditentukan dengan menggunakan rumus solvin 

sebagai berikut: 

  
 

     
 

 
n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

α = toleransi ketidak telitian (dalam penelitian ini adalah 10% yang 

ditentukan sendiri oleh peneliti Suhardi dan Purwanto (2016) 

menjelaskan bahwa untuk bidang ilmu-ilmu sosial taraf nyata yang 

digunakan sebesar 10%. 

berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Boyolali, diperoleh 

jumlah wajib pajak badan yaitu 5871 yang terdaftar. 

  
    

              
 

n = 98,32 (dibulatkan menjadi 100 wajib pajak) 

C. Jenis Data danSumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. 

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang di teliti Jatmiko (2006). Sumber data dalam penelitian 
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ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab 

oleh responden Wajib Pajak Badan di Boyolali. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) adalahKepatuhanWajibPajak 

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) dalam penelitian ini 

adalah kepatuhan wajib pajak di definisikan sebagai memasukan dan 

melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara 

benarjumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa 

tindakan pemaksaan (Eliyanidalam Jatmiko :2006) dalam hal ini diukur 

dengan indikator sebagaai berikut: 

a. Mendaftarkan diri secara suka rela 

b. Sealalu mengisi formulir pajak dengan benar 

c. Selalu menghitung pajak dengan benar 

d. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya 

2. Varibel Independen (X) 

a. Variabel Independen (X1) adalah Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-

pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi 

kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di 

antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal (Rahayu, 

2009) dalam hal ini diukur dengan indikator sebagai berikut: 
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a. Struktur organisasi modern telah berubah berdasarkan fungsi 

memudahkan pekerjaan fiskus pelayanan pajak  

b. Account Representative telah berjalan sebagaimana mestinya dalam 

membantu menangani permasalahan perpajakan wajib pajak  

c. Rasio Account Representative dengan wajib pajak yang menjadi 

tanggung jawabnya telah memadai  

b. Variabel Independen (X2) adalah  Business Process dan Teknologi 

Informasi  

Business process dan teknologi informasi  berkaitan Teknologi 

informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama 

komputer untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan 

informasi dalam bentuk apapun termasuk kata-kata, bilangan, dan 

gambar. Sedangkan fasilitas dengan teknologi informasi merupakan salah 

satu bentuk dari penerapan sistem administrasi modern guna 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Candra, 2013), dengan perbaikan 

proses bisnis yang mencangkup metode, sistem, dan prosedur kerja. 

Proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi dalam hal ini 

diukur dengan indicator sebagai berikut: 

a. Pembayaran secara online memudahkan petugas pajak dalam 

memproses pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak  

b. Infrastruktur yang ada di dalam lingkungan sekitar mendukung dalam 

rangka pelayanan kepada wajib pajak  
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c. Sistem administrasi modern menggunakan e-SPT sudah benar-benar 

dimanfaatkan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. 

 

c. Variabel Independen (X3) adalah Manajemen Sumber Daya 

Manusia 

Berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang 

berbasis kompetensi Manajemen SDM  merupakan perbaikan kualitas 

layanan SDM dengan peningkatan kecepatan dalam pelayanan pajak 

dalam mengurus berbagai keperluan perpajakan (Rusmanto 2015). 

Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini diukur dengan 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Pelatihan yang diberikan kepada petugas pajak guna melaksanakan 

Sistem Administrasi Perpajakan Modern dirasa sudah cukup.  

b. Kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dari sudut pandang 

fungsional pemeriksa meningkat setelah diterapkannya Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern. 

 

d. Variabel Independen (X4) adalah Good Governance 

Pelaksanaan Good Governance berkaitan dengan mekanisme 

pengawasan internal (internal control) dari sebuah organisasi. 

Pengawasan internal (internal control) dalam hal ini yaitu penerapan 

kode etik pegawai untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dan 
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penyelewengan. Kode etik pegawai adalah aturan atau ketentuan yang 

mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaiman di atur dalam Peraturan Mentri 

Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007. Berkaitan dengan prinsip – prinsip 

dan tatakelola yang baik dalam diri DJP. Darmayasa (2016) Good 

Governance dalam hal ini diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Tingkat kepercayaan Wajib Pajak. 

b. Kode etik pegawai 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey 

menggunakan media angket atau kuesioner. Data yang telah terkumpul 

kemudian dilakukan skala pengukuran dan pemberian skor. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Kriteria penentuan 

skor adalah sebagai berikut. 

1. Sangat Setuju (SS) diberiskor 5 

2. Setuju (S) diberiskor 4 

3. Kurang Setuju (KS) diberiskor 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberiskor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberiskor 1 
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F. TeknikAnalisis Data 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov- Smirnov Test. 

Jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) < taraf signifikansi, maka 

distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas 

(Kolmogorov-Smirnov) > taraf signifikansi, maka distribusi data 

dikatakan normal 

b. Uji Multikolonearitas 

Uji Multikolonearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel-variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan kepengamatan lain. Menurut Ghozali (2012) ada beberapa 

cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain 

adalah dengan melakukan uji park, uji glejser, uji white dan melihat 

grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

 

d. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor 

faktor dengan skor total dan bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai 

positif (r > 0,55), hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator 

yang terdapat pada penelitian ini terbukti valid. 

e. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu 

variabel pada penelitian. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur 

variabel bila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70. 

 

2. AnalisisRegresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 
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kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

 Y’ = a + b1X1+ b2X2+b3X3+ b4X4+e 

Keterangan: 

Y’   =   Kepatuhan wajib pajak 

X1   =   struktur organisasi 

X2   =   business process 

X3   =   Sumber daya manusia 

X4   =   good governance 

a    =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan) 

  e   =    eror 

 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban 

mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel 

dependennya. 

a. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung 

hasil run regresi yang dilakukan. 

b. Uji t  

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan 

variansi variabel dependen (Ghozali, 2012). Penetapan untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan t hitung dengan t 

tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel 

independen. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar presentase sumbangan dari variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa 

besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu 

menjelaskan variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Boyolali dengan jumlah populasi sebanyak 5871 orang. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Dengan teknik ini sampel dan ukuran sampel ditentukan berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Jumlah ukuran sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sejumlah 100 responden itu ditentukan dengan 

menggunkan rumus solvin. 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

tampak dalam tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel 

No.   Kriteria             Jumlah 

 1. Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Boyolali  5871 

 2. Wajib Pajak Badan yang menjadi sampel penelitian   100 

(berdasarkan rumus solvin) 

3. Kuesioner yang diberikan kepada responden   100 

 4.  Kuesioner yang diisi secara lengkap oleh ressponden 100  

Ukuran Sampel     100 

Sumber: Data diolah tahun 2017 
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Jumlah sampel yang bisa dianalisis berdasarkan kriteria diatas yaitu 

wajib pajak badan di KPP Pratama Boyolali yang menjadi sampel penelitian 

berdasarkan rumus solvin berjumlah 100 responden.  

Selain itu, terdapat gambaran umum responden  yang dapat dilihat 

melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini 

meliputi jenis usaha, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Pada tabel 

4.2  berikut dapat dilihat ringkasan dari demografi responden. 

Tabel 4.2 

Demografi Responden 

Data Deskriptif Keterangan  Jumlah Pesentase 

Jenis usaha  Pedagang  

Industri  

Jasa  

Lain-lain 

 

33 

19 

35 

13 

33% 

19% 

35% 

13% 

Jenis kelamin  Laki-laki 

Perempuan  

 

55 

45 

55% 

45% 

Usia  20-30  

31-40 

41-50 

Diatas 50 

 

18 

28 

32 

22 

18% 

28% 

32% 

22% 

Pendidikan  SMA 

D3 

S1 

S2 

23 

19 

54 

4 

23% 

19% 

54% 

4% 

Sumber: Datadiolah tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa responden  yang 

memiliki usaha dagang sebesar 33%, kemudian yang memiliki usaha 
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industri sebesar 19%, kemudian yang memiliki usaha jasa sebesar 35%, 

kemudian yang memiliki usaha lain-lain di luar usaha perdagangan industri 

dan jasa sebesar 13%. Dilihat dari jenis kelaminnya, responden yang 

berjenis kelamin laki-laki sebesar 55% dan yang lainnya sebersar 45% 

berjenis kelamin perempuan. 

Sebagiaan besar responden  memiliki usia antara 20 sampai 30 tahun 

sebesar 18%, kemudian sebesar 28% responden berusia antara 31 sampai 40 

tahun, kemudian sebesar 32% responden berusia antara 41 sampai 50 tahun 

dan diatas 50 tahun sebesar 22%. Sedangkan dilihat dari pendidikanya, 

responden yang berpendidikan SMA sebanyak 23%, kemudian sebesar 19% 

berpendidikan D3, kemudian sebesar 54% berpendidikan S1, dan sisanya 

sebesar 4% berpendidikan S2. 

 

B. Hasil Penelitian 

Pengujian kualitas pengumpulan data atau uji intrumen yaitu pengujian 

awal yang dilakukan terhadap intrumen pengumpulan data. Pengujian intrumen 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu uji yang 

dilakukan untuk mengetahui kevalidan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Sedangkan uji realibilitas adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui keandalan instrumen. Adapun hasil uji instrumen sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 52). Uji validitas dilakukan kepada 
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instrumen Kepatuhan Wajib Pajak, Struktur Organisasi, Business 

Proces dan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Good 

Governance. Uji validitas menggunakan metode Korelasi Product 

Moment dariPearson yaitu mengkorelasi skor item dengan skor total, 

yang hasilnya dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation pada skor 

total setiap item dalam variabel. Dasar pengambilan keputusan untuk 

uji valid dari metode Korelasi Product Moment dari Pearson  adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

Nilai korelasi tabel untuk sampel berukuran 100 pada taraf 

signifikansi 0,05 adalah 0,195. Hasil pengujian dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel  Item Kuesioner      Nilai r hitung Keterangan 

Kepatuhan   1  0,883   Valid 

     2  0,873   Valid  

     3  0,823   Valid  

      

Struktur Organisasi 1  0,819   Valid  

     2  0,878   Valid  

     3  0,653   Valid  

  

 

Business prosess  1  0,929   Valid 

dan Teknologi   2  0,925   Valid 
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informasi   3  0,939   Valid  

      

 

Sumber Daya    1  0,888   Valid 

Manusia   2  0,899   Valid 

     

      

Good governance  1  0,899   Valid 

    2  0,917   Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2017 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini yang mengukur variabel 

Kepatuhan (KPT) menunjukan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan 

skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator 

yang mendsari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam 

menyusun variabel KPT. Hal tersebut menunjukan bahwa semua pertanyaan 

tentang  KPT tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.  

Variabel Struktur Organisasi (SO), ketiga pertanyaan dalam variabel 

struktur organisasi menunjukan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan 

skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator 

yang mendsari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam 

menyusun variabel struktur organisasi. Hal tersebut menunjukan bahwa 

semua pertanyaan tentang  SO1, SO2, dan SO3 tersebut mampu mengukur 

objek penelitian secara valid.  

Variabel Business Process dan Teknologi Informasi (BPTI), ketiga 

pertanyaan dalam variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

menunjukan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai 

positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendsari 
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pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun 

variabel Business Process dan Teknologi Informasi. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semua pertanyaan tentang BPTI1, BPTI2, BPTI3 

tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.  

Variabel Sumber Daya Manusia (SDM), dua pertanyaan dalam 

variabel Sumber Daya Manusia menunjukan bahwa semua korelasi antara 

skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. 

Maka indikator yang mendsari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu 

sama lain dalam menyusun variabel Sumber Daya Manusia. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semua pertanyaan tentang SDM1 dan SDM2 tersebut 

mampu mengukur objek penelitian secara valid.  

Variabel Good Governance (GG), dua pertanyaan dalam variabel 

Good Governance menunjukan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan 

skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195 Maka indikator 

yang mendsari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam 

menyusun variabel Good Governance. Hal tersebut menunjukan bahwa 

semua pertanyaan tentang GG1 dan GG2 tersebut mampu mengukur objek 

penelitian secara valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikaotr dari variabel atau konsturk 

(Ghozali, 2013: 47). Pengukuran reabilitas ini dapat dilakukan dengan 
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dua cara yaitu dengan pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha () Based on Standardized Items> 0.70 (Ghozali, 

2013: 48). Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

Variabel 

Cronbach Alpha 

()Based 

onStandardized Items 

 

Keterangan 

Kepatuhan 

Struktur Organisasi  

Business Process dan  

Teknologi Informasi 

Sumber Daya Manusia 

Good Governance 

0,824 

0,690 

0,923 

 

0,746 

0,788 

Reliabel 

Tidak Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari item dalam variabel 

yang diteliti salah satunya ada yang tidak reliabel yaitu pada variabel struktur 

organiasi, di karenakan nilai Cronbach Alpha () Based on Standardized Items 

< 0,70 untuk pengujian reliabilitas data. Untuk mereliabelkanya dengan 

menghilangkan beberapa item pertanyaan dengan tujuan meningkatkan nilai 

reliabilitas data sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu lebih dari 

0,70 (Ghozali, 2013: 48) menghilangkan satu pernyataann pada variabel 



37 
 

struktur organisasi dari hasil uji validitas pada tabel 4.3 dengan cara melihat 

nilai r tabel pada variabel struktur organisasi yang paling mendekati r tabel 

sebesar 0,195.  

Hasil uji reliabilitas setelah item pertanyan struktur organisasi 

dihilangkan dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel 4.5  

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Setelah Mengghilangkan 

Pertanyaan Pada Variabel yang Tidak Reliabel 

 

Variabel 

Cronbach Alpha 

()Based 

onStandardized Items 

 

       Keterangan 

Kepatuhan 

Struktur Organisasi  

Business Process dan  

Teknologi Informasi 

Sumber Daya Manusia 

Good Governance 

0,824 

0,767 

0,923 

 

0,746 

0,788 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah 2017 

Terlihat bahwa item kuesioner dalam variabel yang diteliti 

mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka kuesioner 

dinyatakan reliabel. 

C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (std. deviation), 
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maksimum (maximum) dan minimum. Untuk memberikan gambaran data 

dalam penelitian ini, berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif 

dalam tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

   

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

 

Std. Deviation 

Kepatuhan 2.33 5.00 3.70 0.60 

Struktur Organisasi 2.00 5.00 4.00 0.78 

Business Prosess dan 1.69 5.00 3.79 0.73 

Tekonogi Informasi     

Sumber Daya 

Manusia 

3.00 5.00 4.02 0.58 

Good Governance 2.00 5.00 3.76 0.63 

          Sumber: Data diolah tahun 2017 

Tabel 4.6 diatas nilai kepatuhan  minimum sebesar 2,33 nilai 

maksimum sebesar 5,00 dan nilai mean sebesar 3,7095 sedangkan untuk nilai 

standar deviasinya yaitu sebesar 0,60815. Besarnya nilai minimum struktur 

organisasi yaitu 2,00, dengan nilai maksimumnya sebesar 5,00 sedangkan rata-

rata (mean) sebesar 4,000 dengan standar deviasi sebesar 0,78333. Nilai 

minimum Business prosess dan teknologi informasi pada penelitian ini yaitu 

1,67 untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 5,00 sedangkan untuk rata-

ratanya (mean) menunjukkan nilai sebesar 3,7934 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0,73960. Besarnya nilai minimum sumber daya manusia yaitu 3,00 

nilai maksimumnya sebesar 5,00 dan rata-rata (mean) dari sumber daya yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 4,0200 dengan nilai 

standar deviasinya sebesar 0,58136. Besarnya nilai minimum good governance 

berada di nilai 2,00 untuk nilai maksimumnya berada dinilai 5,00 dan untuk 
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nilai rata-rata (mean) dari variabel sebesar 3,7600 dengan nilai standar 

deviasinya sebesar 0,63357.  

 

D. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendekteksi 

terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk 

menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Jadi sebelum 

data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih 

dahulu akan diiuji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan 

uji autokorelasi.  

1. Hasil Uji Normalitas 

Dalam pengujian ini peneliti akan menguji apakah dalam model 

regresi data residualmempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik hendaknyamempunyai distribusi data normal atau mendekati 

normal. Hasil uji normalitas ini menggunakan pengujian One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test seperti Tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,653 

Asym. Sig. (2-tailed) 0,787 

Sumber: Data diolah tahun 2017 
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Berdasarkan konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

yang diungkapkan oleh Ghozali (2013) menjelaskan bahwa dengan 

membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Penerapan 

pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika signifikansi dibawah 0,05 berarti 

data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data 

normal. Berdasarkan hasil uji menggunakan pengujian One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test yang telah dilakukan ini menunjukan nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,787 yang berarti nilai signifikansinya lebih 

besar atau diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel yang 

akan diuji terdistribusi secara normal.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan keadaan yang menggambarkan 

seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh 

pengamatan atas variabel independen. Varian residual harus homogen 

(homoskedastik). Bila ternyata varian residualnya tidak homogen 

(heteroskedastik), maka dikatakan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas 

dalam residualnya. Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan 

menggunakan metode Glejser dimana apabila nilai pada signifikansi pada 

tabel Coefficients menunjukan bahwa variabel independen dalam penelitian 

tidak berpengaruh secara signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data 

bebas dari gejala heteroskedastisitas. Kriteria ujinya adalah bila nilai 

signifikansi (sig) varian residual setiap variabel bebasnya lebih besar dari 

0,05 maka residual tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknnya, 
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bila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel B Sig Keterangan  

Struktur Organisasi 0.030 0,505 Tidak sign. 

Teknologi Informasi -0,095 0,051 Tidak sign. 

SDM -0,042 0,453 Tidak sign. 

Good Governance -0,035 0,497 Tidak sign. 

Sumber : Data diolah tahun 2017 

 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas terlihat dalam gambar bahwa 

variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian heteroskedastisitas 

penelitian ini varian residualnya homogen dan model dalam penelitian ini 

dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya 

hubungan linier di antara variabel-variabel independen dengan model 

regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan 

variance inflation factor (VIF) dengan kriteria, jika tolerance value < 0,1 

dan VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas dan jika tolerance value > 0,1 
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atau VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Nilai tolerance dan VIF 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 

Nilai tolerance dan VIF 

Variabel bebas Tolerance VIF 

Strukturorganisasi 

Business process dan teknologi 

informasi dan komunikasi 

Manajemensumberdayamanusia 

Good governance  

0,817 

0,813 

 

0,979 

0,979 

 

1,223 

1,230 

 

1,022 

1,021 

 Sumber: hasildiolah tahun(2017). 

Uji Multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance 

untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan 

nilai value inflating factor untuk semua variabel dalam tiap-tiap model 

regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa 

dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 
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sama lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian autokorelasi 

dengan menggunakan uji run test, menurut Ghozali (2013) run test sebagai 

bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random.  

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi dengan run test 

 Unstandarized Residual 

Total cases 100 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,070 

             Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

Berdasarkan hasil uji tersebut apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 

0,05 berarti hipotesis 0 (nol) gagal ditolak. Dengan demikian, data yang 

digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada 

data yang di uji. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan run test pada 

penelitian ini menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu berada 

di nilai 0,070, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian 

ini bebas dari gejala autokorelasi. 

 

e. Uji Signifikansi Model Regresi 

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fit test atau 

uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis 

hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah probability value (sig), apabila probability value dalam hasil 
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pengujian lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model layak 

(fit)dan sebaliknya jika probability value lebih besar dari 0,05, maka dapat 

dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian 

hipotesis penelitian. Suatu model regresi harus signifikan dalam 

memprediksi parameter yang diteliti. Uji signifikansi model regresi ini 

dilakukan dengan ANOVA satu jalan atau uji F (Overall Test). Analisis 

regresi model penelitian menghasilkan uji signifikansi model seperti termuat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Simultan 

Model F hitung Sig. 

Regression 6,456 0,000 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

Terlihat dalam tabel di atas, nilai Fhitung sebesar 6,456 dengan 

probabilitas signifikansi 0,000 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga 

memperkuat kesimpulan bahwa: model signifikan memprediksi kepatuhan. 

 

 

 

E. Hasil Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel struktur organisasi, Business 

Process dan Teknologi Informasi, sumber daya manusia, dan good governance 
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sebagai variabel independen (variabel bebas) = linier berganda berdasarkan 

hasil regresi dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandarized Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) 1,588 0,611 

Stuktur Organisasi -0,023 0,078 

Teknologi  0,347 0,083 

SDM 0,056 0,096 

Good Govenance 0,179 0,088 

Sumber : Data diolah tahun 2017 

 

Berdasarkan pada tabel analisis diatas, persamaan model regresi linear 

adalah sebagai berikut : 

Kepatuhan = 1,588 – 0,023 Struktur Oganisasi + 0,347 Teknologi + 

0,056 SDM + 0,179 Good Governance 

1. Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar 1,588 menunjukkan bahwa apabila bahwa 

jika semua variabel independen nilainya adalah 0 maka kepatuhan wajib 

pajak badan nilainya sebesar 1,588 

 

2. Koefisien β1 untuk variabel Stuktur Organisasi 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) sebesar -0,023 memiliki arti 

bahwa setiap penurunan struktur organisasi sebesar 1 persen, maka nilai 

kepatuhan wajib pajak badan akan turun sebesar -0,023 persen. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 
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3. Koefisien β2 untuk variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) sebesar 0,347 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan business process dan teknologi informasi sebesar 

1 persen, maka nilai kepatuhan wajib pajak badan akan naik sebesar 0,347 

persen. Dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 

4. Koefisien β2 untuk variabel Sumber Daya Manusia 

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) sebesar 0,056 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia sebesar 1 persen, maka 

nilai kepatuhan wajib pajak badan akan naik sebesar 0,056 persen. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 

5. Koefisien β2 untuk variabel Good Governance 

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) sebesar 0,179 memiliki arti 

bahwa setiap peningkatan Good Governance sebesar 1 persen, maka nilai 

kepatuhan wajib pajak badan akan naik sebesar 0,179 persen. Dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya bersifat konstan. 

 

 

 

 

F. Hasil Uji Kelayakan Model  

Untuk mengetahui kemampuan variabel independen menjelaskan 

variabel dependen, besarnya hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan pengujian hipotesis.  
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a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam 

model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien 

determninasi ditunjukkan oleh nilai R square (R²) dan untuk model regresi 

dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien 

determinasiditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj R²). Penelitian ini 

menggunakan nilai adj R². 

Nilai adj R² berkisar antara 0 sampai 1. Apabila adj R² mendekati 

1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai adj R²mendekati 0, maka 

variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien regresi untuk kelima 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji 

koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimte 

1 0.462 0.214 0.181 0,55050 

Sumber: Data diolah tahun 2017 

 

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R² sebesar 

0,181 yang menunjukkan bahwa 18,1%. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Kepatuhan, 

Struktur Organisasi, Business Process dan Teknologi Informasi, Sumber 
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Daya Manusia, dan Good Governance mampu menjelaskan variabilitas 

variabel dependen kepatuhan sebesar 18,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 

81,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 

 

f. Estimasi Koefisien Regresi 

Uji signifikansi dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana 

dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh 

tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien 

regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah probability 

value (sig)-t, apabila probability value (sig)-t lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima 

atau didukung oleh data penelitian, sebaliknya jika probability value (sig)-t 

lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 

tidak berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan tidak 

diterima atau tidak didukung oleh data penelitian. Analisis regresi model 

penelitian menghasilkan estimasi koefisien regresi seperti termuat dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Parsial 

Variabel  Uji signifikansi koefisien regresi Keterangan 

B T sig 

Struktur 

organisasi 

-0,023 1,077 0,769 Tidak sign. 

Business 

process dan TI 

0,347 6,796 0,000 Signifikan. 

SDM 0,056 -0,047 0,561 Tidak sign. 

Good 

governance 

0,179 7,972 0,045 Signifikan. 

           Sumber : Data diolah tahun 2017 

 

Hasil pengujian statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Pengaruh variabel Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan  

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan 

bahwa variabel Struktur Organisasi secara parsial berpengaruh terhadap 

Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. Struktur 

Organisasi 0,769 > 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel struktur 

organisasi tidak berpengaruh signifikan pada variabel kepatuhan. Hipotesis 

H1tidak terdukung. 

Hipotesis 2 : Pengaruh variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

terhadap Kepatuhan  

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan 

bahwa variabel Business Process dan Teknologi Informasi secara parsial 

berpengaruh terhadap Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan 

nilai sig. Business Process dan Teknologi Informasi 0,00 < 0,05. Maka 

dapat disimpulkan variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

berpengaruh signifikan pada variabel kepatuhan. Hipotesis H2 terdukung. 
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Hipotesis 3 : Pengaruh variabel Sumberdaya Manusia terhadap Kepatuhan  

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan 

bahwa variabel Sumberdaya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap 

Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. Sumberdaya 

Manusia 0,561 > 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Sumber Daya 

Manusia tidak berpengaruh signifikan pada variabel kepatuhan. Hipotesis 

H3 tidak terdukung. 

Hipotesis 4 : Pengaruh variabel Good Governance terhadap Kepatuhan  

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan 

bahwa variabel Good Governance secara parsial berpengaruh terhadap 

Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. Sumberdaya 

Manusia 0,045 < 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel Good Governance 

berpengaruh signifikan pada variabel kepatuhan. Hipotesis  H4 terdukung. 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel struktur 

organisasi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,769 (0,769 > 0,05), yang 

berarti variabel Struktur Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib pajak Badan. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis 

awal yang menyatakan variabel struktur orgsnisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini menunjukkan 

bahwa stuktur organisai bukanlah faktor dominan yang mendorong 

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Prtama Boyolali. Struktur organisasi 
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tidak mempengaruhi kepatuhan, hal ini bisa disebabkan oleh struktur 

organisasi yang diterapkan di kantor pajak tidak diterapkan secara maksimal 

berdasarkan fungsinya, pelayanan dengan adanya Accounting Repreentative 

belum memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan 

hubungan dari masing-massing bagian atau posisi pada organisasi yang 

bertujuan tertentu pada organisasi tersebut. Modernisasi yang diterapkan 

struktur organisasi adalah dengan membagi setiap bidang berdasarkan 

fungsingya, tugas dan tanggung jawab sehingga akan dapat memberikan 

kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan atau menyetorkan 

pajaknya. Tetapi ini tidak berlaku untuk penelitian ini dikarenakan bahwa 

wajib pajak badan tidak terlalu memperdulikan dengan struktur organisasi 

tetapi lebih peduli bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya  

kepada wajib pajak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Damaryasa dan Setiawan (2016) dan Pratiwi dan Supadmi (2016) yang 

menunjukkan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan. 

2. Pengaruh Business Process dan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel Business 

Process dan Teknologi Informasi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 
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(0,000 < 0,05), yang berarti variabel Business Process dan Teknologi 

Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan. Hasil ini konsisten dengan hipotesis awal yang menyatakan variabel 

Business Process dan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini menunjukkan bahwa Business Process dan Teknologi 

Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Business 

Process dan Teknologi Informasi merupakan bagian dari modernisasi 

ssistem adminitrasi perpajakan. Bentuk layanan yang diberikan kantor 

pelayanan pajak kepada masyarakat dengan penggunan teknologi informasi 

yang lebih mudah digunakan wajib pajak dalam melakukan pelaporan, 

pembayaran dan pendaftaran. Penelitian Palupi (2010) yang membuktikan 

bahwa teknologi berpengaruh terahadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan 

dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, 

dan pendaftaran secara elektronik. Mentayani (2015) juga membuktikan 

bahwa teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kepatuhan wajib  pajak badan 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel sumber daya 

manusia mempunyai nilai signifikan sebesar 0,561 (0,561 > 0,05), yang 

berarti variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini tidak konsisten dengan hipotesis 

awal yang menyatakan variabel sumber daya manusia pengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  
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Sumber Daya Manusia merupakan perbaikan kualitas layanan 

Sumber Daya Manusia dari SDM dengan peningkatan kecepatan dalam 

pelayanan pajak dalam mengurus berbagai keperluan perpajakan. Standar 

kulitas pelayanan yang maksimal kepada Wajib Pajak akan terpenuhi 

apabila Sumber Daya Manusia dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, bertanggung jawab, disiplin dan transparan. Berdasarkan 

penelitian diatas untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia perlu 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini apratur pajaknya, 

aparatur pajak harus mampu bersikap kompeten dalam melayani Wajib 

Pajak maka akan memperbaiki jaminan bahwa peningkatan kepatuhan wajib 

pajak akan terwujud sehingga aparatur pajak dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib Pajak. Namun dalam penelitian ini tidak berlaku bagi wajib 

pajak badan di KPP Boyolali. Hal ini di sebabkan sumber daya manusia  

yang cakap dan berintegritas belum tentu dapat mengajak para wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena bagi wajib pajak yang 

terpenting adalah kewajiban mereka dalam menyelesaikan administrasi 

perpajakan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan jumlah pajak terutang 

yang ditanggung tidak memberatkan dan juga wajib pajak tidak bersentuhan 

langsung dengan sumber daya manusia dikarenakan sekarang pembayaran 

dan pendaftaran pajak dilalukan secara elektronik. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Mentayani, dkk (2015) dan Rahayu dan Lingga (2009) yang menyatakan 
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bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

4. Pengaruh Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa variabel Good 

Governance mempunyai nilai signifikan sebesar 0,045 (0,045 < 0,05), yang 

berarti variabel Good Governance  berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini  konsisten dengan hipotesis awal 

yang menyatakan variabel Good Governance berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Adanya keadilan dan kejujuran aparat pajak dalam pelaksanaan 

dan penerapan peraturan yang ada maka akan dapat menumbuhkan 

keyakinan masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini dapat membuat 

masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan tidak 

akan disalahgunakan, sehingga kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Damarya dan Setiawan (2016) yang mengatakan good governance 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuahan wajib pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Struktur Organissasi, 

Business Process dan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Good 

Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan di KPP Boyolali . 

2. Business Process dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan di KPP Boyoali. 

3. Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan di KPP Boyolali. 

4. Good Governance berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Boyoalai. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP 

Pratama yang ada di Indonesia karena ruang lingkup penelitian hanya 

terbatas pada KPP Pratama Boyolali. 

2. Responden dalam penelitian ini hanya Wajib Pajak Badan, sehingga hasil 

analisis yang diperoleh hanya berlaku Wajib Pajak Badan tidak termasuk 

Wajib pajak Orang Pribadi. 

3. Jumlah sampel yang diguakan dalam penelitian ini masih sedikit. 
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C. Saran 

Peneliti selanjutnya lebih memperluas wilayah penelitian serta 

menambah jumlah responden peneliti untuk lebih memperluas presepi wajib 

pajak mengenai pengaruh modernisasi sistem adminitrasi perpajakan dan 

menambah jumlah sampel agar hasilnya lebih akurat.  

 

D. Implikasi  

Untuk membantu tercapainya pelakanaan modernisasi sisstem 

adminitrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama 

Boyolali diharapkan lebih memberikan pengertian mengenai moderniasi sistem 

adminitrai perpajakan dengan lebih giat melalui penyuluhan ataupun 

pemberian informasi kepada masyarakat agar nantinya modernisasi sistem 

adminitrasi perpajakan terebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk 

keperluan perpajakan.  
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Lampiran : Kuisioner Penelitian  

Perihal  : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Wajib Pajak 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “ 

Analisis Pengaruh Modernisasi Adminitrasi Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Boyolali”, maka dibutuhkan data 

penelitian sesuai dengan judul tersebut. 

Identitas peneliti, 

Nama     : Zana Enggar Astuti 

NIM    : 11130116 M 

Program studi/ Fakultas : Akuntansi / Ekonomi 

Universitas    : Universitas Setia Budi 

Peneliti menyadadri bahwa kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/ibu, 

namun dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu 

berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. 

Partisipasi Bapak/Ibu dalam memebrikan jawaban akan sangat  berarti 

bagi kesuksesan studi ini. Adapun jawaban yang diberikan semata-mata hanya 

untuk kepentingan penelitian dan penelitian akan menjamin kerahasian jawaban 

Bapak/Ibu. 

Atas perhatian serta kerja samanya, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

Zana Enggar Astuti 

 

 



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner  

 

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para wajip 

pajak atas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Bapak/ Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap 

pernyataan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun 

dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pernyataan 

dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang 

dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan 

merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ 

Ibu bekerja. Kami juga akan menjaga kerahasian data-data pribadi  dan  jawaban  

Bapak/Ibu atas pengisian kuisioner.. 

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan adalah sebagai berikut: 

Sangat tidak 

setuju (STS)  

Tidak setuju  

(TS)  

Kurang 

setuju  

(KS)  

Setuju  

(S)  

Sangat setuju  

(SS)  

1  2  3  4  5  

 

Data Perusahaan  
1. Nama Perusahaan  : .............................................................(boleh diisi/tidak)  

2. Bidang Usaha : 

 

     Pedagang  

     Industri  

     Jasa  

 

     Lain- lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Data Pribadi :  
1. Nama Bapak/Ibu  :.................................................................(boleh diisi/tidak)  

2. Jenis Kelamin  :  

 

  Laki-laki  

 

  Perempuan  

 

3. Usia :  

 

  22 – 30 tahun 

 

  31 – 46 tahun 

 

  47 – 64 tahun  

 

  65 tahun keatas 

 

4. Pendidikan Terakhir :  

  

  SMA 

 

  Diploma 

 

  Sarjana (S1) 

 

  Magister (S2) 

 

  Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUESIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

MODERN 

 

 

Sistem administrasi perpajakan modern terdiri atas empat subvariabel yaitu 

struktur organisasi, business process dan teknologi informasi dan komunikasi, 

penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance. 

No  Pertanyaan  STS TS KS S SS 

Struktus Organiasi 

1 Struktur organisasi pada KPP modern 

yang telah berubah, menjadi 
berdasarkan fungsinya untuk  

memudahkan jalur penyelesaian 

pelayanan dan pemeriksaan Wajib 

Pajak.  

 

     

2 AdanyaAccount Representative benar-

benar melakukan fungsinya 

sebagaimana mestinya, yaitu 

membimbing wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban 

perpajkannnya.  

 

     

3 Kemudahan pelayanan dengan adanya 

Account Representative yang melayani 

dan memberikan konsultasi kepada 

wajib pajak mengenai kewajiban 

perpajakannya.  

 

     

Business Process dan Teknologi Informasi  

 

4 System administrasi modern 

(digitalisasi: e-SPT, e-filling) sudah 

benar-benar dimanfaatkan demi 

kemudahan pemenuhan kewajiban 

perpajakan.  

 

     

5 Pembayaran secara on-line (teller-bank, 

interner banking, ATM) memudahkan 

Wajib Pajak kerena prosesnya cepat.  

     



 
 

 

6 System pelaporan pajak secara 

elektronik dapat memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak.  

 

     

Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya  

 

8 Aparat pajak mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh wajib 

pajak mengenai perpajakan.  

 

     

9 Dalam merespon permasalahan dan 

memberikan informasi kepada wajib 

pajak, petugas memberikan 

informasi/penjelasan secara lengkap 

sehingga wajib pajak dapat mengerti 

dengan baik.  

 

     

Pelaksanaan Good Governance  

 

10 Aparat pajak memberikan pelayanan 

yang sama terhadap semua Wajib Pajak 

(tanpa memandang besar kecilnya pajak 

terutang)  

 

     

11 Adanya kejujuran aparat pajak 

(ketepatan dan ketegasan) dalam 

penerapan undang-undang/peraturan.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUESIONER TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

 

 

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan kepatuhan untuk mendaftarkan diri, 

melaporkan SPT, menghitung pajak, membayar dan membukukan. 

No  PERTANYAAN STS TS KS S SS 

1 Saya mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak secara suka rela ke KPP 

(Kantor Pelayanan Pajak) 

     

2 Saya selalu mengisi SPT (Surat 

Pemberitahuan) sesuai dengan 

kententuan Perundang-undangan dan 

melaporkan tepat waktu 

     

3 Saya selalumenghitung pajak yang 

terutang dengan benar dan 

membayarnya tepat waktu 

     

 

 

Saran atau komentar Bapak/ Ibu mengenai pengaruh penerapan Modernisasi 

Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP 

Pratama Boyolali 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................... 

Terima kasih atas perhatian dan pastisipasi Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner 

secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya 

 

* Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan 

kuesioner* 



 
 

UJI VALIDITAS KUESIONER 

 

1. Uji Validitas Variabel Kepatuhan 

 

Correlations 

  kpt1 kpt2 kpt3 jmlkpt 

kpt1 Pearson Correlation 1 .679
**

 .606
**

 .883
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

kpt2 Pearson Correlation .679
**

 1 .543
**

 .873
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

kpt3 Pearson Correlation .606
**

 .543
**

 1 .823
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

Jmlkpt Pearson Correlation .883
**

 .873
**

 .823
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Uji Validitas Variabel Struktur Organisasi 

 

Correlations 

  so1 so2 so3 Jmlso 

so1 Pearson Correlation 1 .623
**

 .302
**

 .819
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .000 

N 100 100 100 100 

so2 Pearson Correlation .623
**

 1 .354
**

 .878
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

so3 Pearson Correlation .302
**

 .354
**

 1 .653
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 

N 100 100 100 100 

Jmlso Pearson Correlation .819
**

 .878
**

 .653
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 

3. Uji Validitas Variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

Correlations 

  bpti1 bpti2 bpti3 jmlbpti 

bpti1 Pearson Correlation 1 .796
**
 .798

**
 .929

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

bpti2 Pearson Correlation .796
**
 1 .808

**
 .925

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

bpti3 Pearson Correlation .798
**
 .808

**
 1 .939

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

Jmlbpti Pearson Correlation .929
**
 .925

**
 .939

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

4. Uji Validitas Variabel Sumber Daya Manusia 

Correlations 

  sdm1 sdm2 jlmsdm 

sdm1 Pearson Correlation 1 .596
**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

sdm2 Pearson Correlation .596
**
 1 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Jlmsdm Pearson Correlation .888
**
 .899

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 

5. Uji Validitas Variabel Good Governance 

Correlations 

  gg1 gg2 jlmgg 

gg1 Pearson Correlation 1 .651
**
 .899

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

gg2 Pearson Correlation .651
**
 1 .917

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Jlmgg Pearson Correlation .899
**
 .917

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uji Reliabilitas Kuisioner 

 

1. Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.823 .824 3 

 
 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

kpt1 7.4800 1.585 .733 .540 .701 

kpt2 7.4400 1.481 .683 .488 .754 

kpt3 7.3400 1.762 .625 .399 .806 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.1300 3.326 1.82383 3 

 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

kpt1 3.6500 .68718 100 

kpt2 3.6900 .76138 100 

kpt3 3.7900 .67112 100 



 
 

2. Uji Reliabilitas Variabel Struktur Organisasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.692 .690 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

so1 4.1400 .76568 100 

so2 3.8700 .97084 100 

so3 4.1700 .68246 100 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

so1 8.0400 1.877 .592 .395 .500 

so2 8.3100 1.368 .614 .418 .461 

so3 8.0100 2.454 .367 .136 .754 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12.1800 3.705 1.92475 3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Setelah 1 pertanyaan dalam variabel struktur organisasi di hapus 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.754 .767 2 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

so1 4.1400 .76568 100 

so2 3.8700 .97084 100 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

so1 3.8700 .943 .623 .388 .
a
 

so2 4.1400 .586 .623 .388 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 

model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

8.0100 2.454 1.56667 2 

 

 

 

 

 



 
 

3. Uji Reliabilitas Variabel Business Process dan Teknologi Informasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.920 .923 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

bpti1 3.7700 .80221 100 

bpti2 3.7500 .71598 100 

bpti3 3.8600 .86480 100 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

bpti1 7.6100 2.261 .838 .702 .885 

bpti2 7.6300 2.498 .846 .715 .886 

bpti3 7.5200 2.070 .847 .718 .883 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.3800 4.925 2.21920 3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya Manusia 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.746 .746 2 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

sdm1 4.0200 .63532 100 

sdm2 4.0200 .66636 100 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

sdm1 4.0200 .444 .596 .355 .
a
 

sdm2 4.0200 .404 .596 .355 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 

model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

8.0400 1.352 1.16272 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Uji Reliabilitas Variabel Good Governance 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.786 .788 2 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

gg1 3.7700 .66447 100 

gg2 3.7500 .72995 100 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

gg1 3.7500 .533 .651 .424 .
a
 

gg2 3.7700 .442 .651 .424 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 

model assumptions. You may want to check item codings. 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.5200 1.606 1.26715 2 

 

 

 

 

 



 
 

UJI ASUMSI KLASIK DAN ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .462
a
 .214 .181 .55050 

a. Predictors: (Constant), gg, sdm, so, bpti 

b. Dependent Variable: kpt 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.826 4 1.956 6.456 .000
a
 

Residual 28.789 95 .303   

Total 36.615 99    

a. Predictors: (Constant), gg, sdm, so, bpti 

b. Dependent Variable: kpt 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.588 .611  2.599 .011 

so -.023 .078 -.030 -.295 .769 

bpti .347 .083 .421 4.177 .000 

sdm .056 .096 .054 .583 .561 

gg .179 .088 .187 2.031 .045 

a. Dependent Variable: kpt 

 
 

 

 



 
 

 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .53925932 

Most Extreme Differences Absolute .065 

Positive .046 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .653 

Asymp. Sig. (2-tailed) .787 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.588 .611  2.599 .011   

so -.023 .078 -.030 -.295 .769 .817 1.223 

bpti .347 .083 .421 4.177 .000 .813 1.230 

sdm .056 .096 .054 .583 .561 .979 1.022 

gg .179 .088 .187 2.031 .045 .979 1.021 

a. Dependent Variable: kpt 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 

UJI AUTOKORELASI 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .03174 

Cases < Test Value 50 

Cases >= Test Value 50 

Total Cases 100 

Number of Runs 42 

Z -1.809 

Asymp. Sig. (2-tailed) .070 

a. Median 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .969 .352  2.750 .007   

so .030 .045 .074 .671 .504 .817 1.223 

bpti -.095 .048 -.219 -1.977 .051 .813 1.230 

sdm -.042 .055 -.076 -.753 .453 .979 1.022 

gg -.035 .051 -.069 -.682 .497 .979 1.021 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 



 
 

Deksiftif statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kpt 100 2.33 5.00 3.7095 .60815 

so 100 2.00 5.00 4.0050 .78333 

bpti 100 1.67 5.00 3.7934 .73960 

sdm 100 3.00 5.00 4.0200 .58136 

gg 100 2.00 5.00 3.7600 .63357 

Valid N (listwise) 100     

 

 

 


