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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reformasi
administrasi perpajakkan, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi.
Penelitian ini dilakukan di Jabotabek. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan kuesioner dimana responden dalam penelitian ini adalah
Profesi dokter.Datapenelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara
online maupun offline melalui google form. Kuesioner yang dapat diolah dan
digunakan pada penelitian ini sebanyak 112 kuesioner. Pengujian teknik
analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
reformasi administrasi perpajakkan dan kualitas pelayanan fiskus
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi profesi
dokter.sedangkan preferensi risiko memperlemah hubungan antara reformasi
administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi profesi dokter.
Kata kunci: reformasi administrasi perpajakkan, kualitas pelayanan fiskus, preferensi
risiko, kepatuhan wajib pajak
I. PENDAHULUAN
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan terbesar yang
memberikan kontribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Berdasarkan infomasi dari laporan APBN Kementerian keuang tahun 2018 penerimaan
pendapatan sebesar 1.315 triliun (92% dari APBN 2018). dari total penerimaan pajak
tersebut Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar
Rp. 685 Miliayard, kontribusi pajak penghasilan masih di dominasi dengan pajak badan
sedangkan pajak orang pribadi berkonstribusi sebesar 42%, yang artinya masih
rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu
DJP melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Upaya DJPuntuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menentukan wajib
pajak orang pribadi yang berpotensi memiliki sumber penghasilan yang cukup besar yaitu
wajib pajak yang bekerja dibidang profesi. Salah satu profesi yang memiliki potensi yang
cukup besar dalam penghasilan adalah profesi dokter. hal Profesi dokter memiliki
penghasilan dari gaji dan tunjangan, penghasilan dari honorarium, fee sebagai tenaga
ahli, hadiah atau penghargaan, uang saku, uang rapat dalam kegiatan, uang persentsi,
bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain dan keuntungan dari produsen atas
penjualan obat-obatan atau alat kesehatan lainnya. Banyaknya potensi sumber
penghasilan tersebut menyebabkan DJP perlu memberikan pengawasan yang lebih agar
negara tidak dirugikan akibat adanya penghasilan yang disembunyikan atau tidak
dilaporkan.Reformasi administrasiperpajakkan merupakan perubahan yang mencakup
pembenahan administrasi perpajakkan, memperbaiki regulasi perpajakkan dan
peningkatan basis pajak. Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan yaitu
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, menerapkan konsep good governance,
adanya transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan
kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana
pajak, meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam
pelaksanaan adminisrtrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak. Menurut
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penelitian Dewi & Mimba (2019) bahwa reformasi pada perpajakkan berpengaruh positif
pada wajib pajak orang pribadi, yang artinya reformasi perpajakkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.Reformasi administrasi perpajakkan berkembang mengikuti
kemajuan teknologi yaitu dengan mengunakan pelayana berbasis e-System antara lain eRegistrasi, e-Paymen, e-Filling dan e-SPT.Menurut penelitian Aryati & Putritanti (2016)
bahwa sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.Selain Reformasi Administrasi Perpajakkan, ada faktor lain yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan dari aparatur pajak atau fiskus,
secara umum tugas fiskus untuk membimbing, melakukan penyuluhan kepada wajib
pajak agar wajib pajak lebih sadar dan patuh pada kewajibannya yang sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kualitas pelayanan fiskus sangat mempengaruhi kepuasan dan kepatuhan wajib
pajak sehingga jaminan kualitas pelayanan fiskus menjadi prioritas utama, kepuasan dan
kepatuhan wajib pajak dapat menjadi refleksi dari kinerja atau kualitas pelayanan fiskus.
Terdapat penelitian mengenai kualitas pelayanan fiskus yang dilakukan oleh Mareti
(2019) memiliki hasil bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan fiskus
dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.Kepatuhan wajib
pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang dihadapi
oleh wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk
peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan,
risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko
yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu
risiko. Alasan dari pemilihan preferensi risiko sebagai variabel moderasi adalah karena
preferensi risiko merupakan faktor dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dalam
menghadapi risiko-risiko hidupnya yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan
diambil dari wajib pajak.
Berdasarkan pembahasn diatas makan tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menguji reformasi administrasi perpajakkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi,menguji kualitas pelayana fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi, menguji preferen risiko dapat memoderasi hubungan antara
reformasi administrasi perpajakkan pada kepetuhan wajib pajak orang pribadi dan
menguji preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara Kualitas Pelayana Fiskus
pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah
preferensi risiko akan dijadikan variabel moderasi untuk menguji hubungan antara
reformasi administrasi perpajakkan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukkan kesan. Atribusi
mengacu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri.
Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai factor-faktor yang
mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila
individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan
apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.
Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di
bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal
seperti
ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi
internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang
dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari
orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan
atribusi eksternal.
Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat
menjelaskan berbagai faktor yang memang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,
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seperti yang terdapat model yang dibangun dalam penelitian ini. Melalui teori ini,
kepatuhan wajib pajak dapat dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk
memberikan berbagai penilaian tersendiri terhadap pajak itu sendiri.
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Reformasi administrasi perpajakkan merupakan penyebab eksternal dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena reformasi administrasi
merupakan sebuah dorongan untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan suatu
sistem administrasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak, yang berdampak
pada perubahan sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien yang mempengaruhi
kesadaran wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pajaknya. Dalam penelitian Dewi dan
Mimba(2019) bahwa reformasi pada perpajakkan berpengaruh positif pada wajib pajak
orang pribadi, yang artinya reformasi perpajakkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:
H1: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.
Tingkat kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi setiap kewajiban
perpajakannya akan sangat dipengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada
wajib pajak. Pada saat fiskus secara maksimal dalam memberikan pelayanannya kepada
wajib pajak yang ingin memenuhi setiap hak dan kewajibannya, maka wajib pajak
tersebut akan merasa nyaman dan puas dalam menjalani proses tersebut, yang
kemudian akan membuat dia semakin terdorong untuk senantiasa dalam mematuhi setiap
kewajiban perpajakannya, hal ini didukung olehpenelitian dari mareti (2019) Penelitian ini
berhasil membuktikan bahwa kualtitas pelayana fiskus berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu,
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Kualitas Pelayana Fiskus Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi.
Adanya reformasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi
perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi
menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan
membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi
kewajibannya. Hal ini di perkuat oleh penelitiannovelina (2017)yang menyatakan bahwa
reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun
Dalam penelitian ini preferensi risiko sebagai variabel moderasi, maka secara operasional
preferensi risiko merupakan peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang
menjadi propritas lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. Dasar teori yang digunakan
preferensi risiko dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak. bahwa keputusan seorang
wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko, ketika kepatuhan pajak
memiliki hubungan kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak
akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat
menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di perkuatoleh Dewi dan Mimba
(2019), mengemukakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi memperlemah
hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan
kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan preferensi risiko sebagai variabel
moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Berdasarkan telaah teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu,
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Preferensi Risiko Memperlemah Pengaruh Reformasi administrasi Perpajakan
Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan teori atribusi, preferensi risiko merupakan kekuatan internal dalam
mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakkannya. Penelitian mareti
(2019)menggunakan preferensi risiko memoderasi hubungan antara persepsi kualitas
pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mareti (2019) bahwa
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penelitiannya tidak berhasil membuktikan bahwa preferensi resiko memperkuat hubungan
positif antara pemahaman kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan telaah teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H4: Preferensi Risiko Memperlemah Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus
Perpajakkan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data
primer. Teknik pengambilan data dengan menyebar kuesioner, penyebaran kuesioner
dengan menggunakan Google doc, responden menjawab dengan online dan offline. Pada
penelitian ini menggunakan 16 indikator dan dapat diolah sebanyak 112 sampel, dimana
responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter di Wilayah
Jabodetabek.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan sampling
purposive, Skala pengukuran yang digunakan dalam mengukur setiap variabel adalah
menggunakan skala likert, yang merupakan bagian dari skala interval. Dimana 4= Sangat
setuju; 3 = Setuju; 2 = Tidak setuju; 1 = Sangat tidak setuju.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Structural
Equation Modelling (SEM) atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square
(PLS).Alasan Menggunakan Metode PLS yaitu data tidak harus berdistribusi normal
multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat
digunakan pada model yang sama) dan ukuran sampel tidak harus besar.

Gambar 1. Rerangka Konseptual
Reformasi
Administrasi
Kualitas
pelayan Fiskus

H1

H2
H3
H4
Prefensi Risiko

Kepatuhan
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil kuesioner.
Penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari tanggal 5 Desember 2019 hingga 15
desember 2019. Total kuesioner yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 112 data
kuesioner.Dari 112 kuesioner yang disebar, seluruh responden yang bersedia
berpartisipasi menjawab secara penuh dari 16 pertanyaan yang diajukan. Kuesioner yang
didistribusikan terdiri dari 102 kuesioner berupa online dan 10 kuesioner berupa berkas
fisik (print out).
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif adalah bagian dari ilmu statistic yang hanya mengolah dan
menyajikan data tanpa mengambil keputusan. Di bawah ini merupakan hasil statistic
deskriptif dari variabel-variebel yang digunakan dalam penelitian:
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Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variabel

N

Min

Max

Mean

Kepatuhan Wajib Pajak

112

2

4

3,31

Std.
Deviation
1,93

Reformasi Administrasi Pajak

112

3

4

3,46

1,45

Kualitas Pelayanan Fiskus

112

1

4

2,93

2,65

Preferensi risiko

112

1

4

2,83

3,17

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif diperoleh bahwa kepatuhan wajib
pajak mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai maksimimum sebesar 4, nilai rata-rata
(mean) sebesar 3,31, dan nilai standar deviasi sebesar 1,93. Reformasi administrasi
pajak mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maksimimum sebesar 4, nilai rata-rata
(mean) sebesar 3,46, dan nilai standar deviasi sebesar 1,45. Kualitas pelayana fiskus
mempunyai nilai minimum sebesar 1, nilai maksimimum sebesar 4, nilai rata-rata (mean)
sebesar 2,93, dan nilai standar deviasi sebesar 2,65.Preferensi risiko mempunyai nilai
minimum sebesar 1, nilai maksimimum sebesar 5, nilai rata-rata (mean) sebesar 2,83,
dan nilai standar deviasi sebesar 3,17.
Pengujian dan Analisis Data
Pengujian Outer Model
Convergent validity digunakan untuk menilai tingkat validitas suatu variabel laten.
Nilai convergent validity adalah nilai loading factor pada variabel laten dengan indikatorindikatornya. Variabel dianggap valid jika memiliki nilai faktor loading ≥ 0,7.
Tabel 2. LoadingsFactor
Konstruk & Indikator
Kepatuhan Pajak (Y)
Melakukan pendaftaran sendiri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP
Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu
Membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.
Reformasi Administrasi Perpajakkan (X1)
Menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan
Menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak (SPT)
dan surat setoran pajak (SSP)
Memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)
Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas
Petugas pajak cepat dan tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang
dihadapi wajib pajak
Petugas pajak selalu memberikan pelayanan yang terbaik
Petugas pajak sudah bekerja dengan profesional untuk meningkatkan kepercayaan
wajib pajak
Preferensi Risiko (Z)
Wajib Pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Wajib Pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Perubahan kebijakkan pemerintahan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak
Investasi yang di lakukan Wajib Pajak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Loadings
0,87
0,91
0,91
0,89
0,92
0,94
0,93
0,88
0,89
0,75
0,78
0,75
0,62
0,76
0,80

Berdasarkan table 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai faktor loading kepatuhan
wajib pajak orang pribadi, reformasi administrasi perpajakkan, kualita pelayanan fiskus
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memiliki nilai loading ≥ 0,7.Sedangkan Preferensi Risiko terdapat nilai loading yang di
bawah ≤ 0,7.
Uji Validitas dan Realibilitas
Pengujian validasi dan realibilitas data dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan software SmartPLS dengan indikator yaitu composite reliability, cronbach’s
alpha, average variance extracted dan discriminant validity. Suatu data dikatakan reliable
dan valid jika, nilai composite reliability ≥ 0,7, nilai cronbach’s alpha ≥ 0,6, average
variance extracted ≥ 0,5 dan discriminant validity dapat dikatakan valid apabila nilai
loading dari masing-masing item terhadap konstruknya ≥ 0,5.
Tabel 3. Uji Validitas dan Realibilitas
Cronbach's
Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi
Reformasi Administrasi Pajak
Kualitas Pelayanan Fiskus
Moderating effect 1
Moderating effect 2

Composite
Reliability

0,92

0,94

0,93
0,85
1,00
1,00

0,95
0.90
1,00
1,00

Discriminant
Validity
0,89
0,93
0,82
1,00
1,00

Average
Variance
Extracted
(AVE)
0,80
0,87
0,68
1,00
1,00

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa setiap konstruk atau variabel tersebut memiliki nilai
composite reliability ≥ 0,7,nilai cronbach’s alpha ≥ 0,6, average variance extracted ≥ 0,5
dan discriminant validityjuga memiliki nilai cross loading untuk di atas 0.5 untuk setiap

itemnya. Sehingga, disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi pengujian validitas
dan realibilitas.
Pengujian Inner Model
Uji R-Square
Pengujian R-square dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian r-square dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Uji R-Square
R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak

R-Square Adjusted
0,24

0,21

Berdasarkan Tabel 4di atas, nilai R- Square Adjusted sebesar 0,21 Ini artinya
tergolong lemah.
Pengujian Hipotesis
Suatu variabel dikatakan berpengaruh terhadap variabel lain apabila memiliki nilai
T-Statistic ≥ 1.96 atau memiliki P-Value ≤ 0.05 dinyatakan signifikan. Berikut gambar hasil
pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel 5.
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Tabel 5. Uji Hipotesis
Arah
Reformasi Administrasi
(X1)->Kepatuhan Wajib
Pajak(Y)
Kualitas Pelayanan
Fiskus (X2) -> Kepatuhan
Wajib Pajak (Y)
Moderating effect 1->
Kepatuhan Wajib Pajak
Moderating effect 2->
Kepatuhan Wajib Pajak

T Statistics
(|O/STDEV|)
2,672

P Values

Keputusan

+

Original
Sample (O)
0,322

0,004

H1 :
Diterima

+

0,203

2,546

0,006

H2 :
Diterima

+

0,206

1,517

0,065

H4 : Ditolak

+

-0,084

0,792

0,241

H5 : Ditolak

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 6. Reformasi Administrasi
Perpajakkan memiliki pengaruh positif yang ditunjukan dengan nilai P-Value 0,004 < 0,05
dan original sample estimate sebesar 0,322, dan signifikan yang ditunjukan dengan nilai tstatistik 2,672 > 1,96. Maka dapat dikatakan H1 diterima yaitu Reformasi Administrasi
Perpajakkan memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.Kualitas Pelayanan Fiskus
memiliki pengaruh positif yang ditunjukan dengan nilai P-Value 0,381 > 0,05 dan original
sample estimate sebesar 0,203, dan signifikan yang ditunjukan dengan nilai t-statistik
2,546 >1,96. Maka dapat dikatakan H2 diterima yaitu Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki
pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.
Preferensi Risiko sebagai pemoderasi dengan Reformasi Administrasi Perpajakkan
tidak memiliki pengaruh positif yang ditunjukan dengan nilai P-Value 0,065< 0,05 dan
original sample estimate sebesar 0,206, dan signifikan yang ditunjukan dengan nilai tstatistik 0,065<1,96. Maka dapat dikatakan H3 tidak diterima yaitu Preferensi Risiko
Sebagai Pemoderasi Dengan Reformasi Administrasi Perpajakkan tidak memiliki
pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Preferensi Risiko sebagai pemoderasi dengan
Reformasi Administrasi Perpajakkan tidak memiliki pengaruh positif yang ditunjukan
dengan nilai P-Value 0,792<0,05 dan original sample estimate sebesar-0,084, dan
signifikan yang ditunjukan dengan nilai t-statistik 0,241< 1,96. Maka dapat dikatakan H4
tidak diterima yaitu Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi Dengan Reformasi
Administrasi Perpajakkan tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.
V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1)Reformasi Administrasi Perpajakkan memiliki pengaruh positif dan signifikan.Maka
Reformasi Administrasi Perpajakkan memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.
(2)Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan. Maka Kualitas
Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. (3) Preferensi Risiko
tidak memiliki pengaruh positif yang dan tidak signifikan. Maka Preferensi Risiko tidak
memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. (4)Preferensi Risiko sebagai
pemoderasi dengan Reformasi Administrasi Perpajakkan tidak memiliki pengaruh positif
yangdan tidak signifikan Maka dapat dikatakan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi
Dengan Reformasi Administrasi Perpajakkan tidak memiliki pengaruh dengan kepatuhan
wajib pajak.(5) Preferensi Risiko sebagai pemoderasi dengan Reformasi Administrasi
Perpajakkan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Maka Preferensi Risiko
Sebagai Pemoderasi Dengan Reformasi Administrasi Perpajakkan tidak memiliki
pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden pada penelitian ini belum
dapat mewakili semua kalangan dokter dan lamanya respon dari para responden dalam
mengisi kuesioner menyebabkan lamanya proses pengumpulan data.

2.12.7

Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020
Buku 2: Sosial dan Humaniora

ISSN (P) : 2615 - 2584
ISSN (E) : 2615 - 3343

Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut : a.Menguji faktor-faktor diluar variabel independen yang diteliti seperti
tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman dan lainnya, b.Memperluas
sampel penelitian tidak hanya terbatas di wilayah jabotabek, sehingga diharapkan
kesimpulan dari penelitian ini dapat digeneralisir ke populasi wajib pajak di wilayah
Indonesia.
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