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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data dan hasil penelitian tentang 

diterminan kepatuhan wajib pajak pribadi khusus di kantor wilayah direktorat 

jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan teori yang telah 

dipaparkan di Bab 2, penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan 

tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan pembentukan hipotesis penelitian 

sebagaiman yang telah dikemukakan pada bab dua, untuk mengetahui apakah 

hipotesis dapat diterima dan terbukti berpengaruh positif signifikan atau tidak. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 

melalui penyebaran kuesioner. Subjek responden penelitian ini adalah wajib pajak 

pribadi di kantor wilayah direktorat jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kuesioner yang disebar sebanyak 250 kuesioner dan semua kuesioner yang 

disebar tersebut semua dikembalikan responden serta telah memenuhi syarat yang 

ditentukan. Penjelasan mengenai rincian responden dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Pengumpulan Data 

Wajib Pajak Lokasi Penyebaran 

Kuesioner 

Jumlah Wajib Pajak 

 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Kabupaten Kulon Progo 50 Wajib Pajak 

Kabupaten Gunungkidul 50 Wajib Pajak 

Kabupaten Bantul 50 Wajib Pajak 

Kabupaten Sleman 50 Wajib Pajak 

Kota Yogyakarta 50 Wajib Pajak 

Total  250 Wajib Pajak 

    Sumber : Data Diolah 
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Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berasal dari 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari lima Kabupaten, adapun jumlah 

responden adalah 250 orang. 

4.2 Deskripsi Responden 

4.2.1 Berdasarkan Kepemilikan NPWP 

Deskripsi responden berdasarkan kepemilikan NPWP terdiri dari 2 kategori 

yaitu responden yang memiliki NPWP dan responden yang tidak memiliki 

NPWP. Adapun Rincian responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

Tabel  4.2 Kepemilikan NPWP 

Keterangan Jumlah Responden Persentase 

Memiliki NPWP 250 100,0% 

Tidak memiliki NPWP 0 0% 

Total 250 100% 

         Sumber: Data Diolah 

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini 

memiliki NPWP sebesar 100 % sedangkan untuk responden yang tidak memiliki 

NPWP 0 %.  

4.2.2 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 2 kategori, 

diantaranya laki-laki dan perempuan. Adapun rincian responden berdasarkan jenis 

kelamin dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 121 48,4% 

Perempuan 129 51,6% 

Total 250 100% 

Sumber: Data Diolah 
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Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa jumlah responden wajib pajak berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak dari pada jumlah responden yang berjenis kelamin laki-

laki. Responden yang berjenis kelamin perempuan  berjumlah 129 (51,6%) 

sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki hanya 121 (48,4%).  

Secara keseluruhan responden wajib pajak lebih banyak yang berjenis kelamin 

perempuan. 

4.2.3 Berdasarkan Kelompok Usia 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari 250 responden, menghasilkan 

klasifikasi responden berdasarkan kelompok usia. Berikut rincian klasifikasi 

responden berdasarkan kelompok usia, dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Kelompok Usia 

Kelompok Usia Jumlah Responden Persentase 

21 s/d 30 tahun 41 16,4% 

31 s/d 40 tahun  179 71,6% 

41 s/d 50 tahun  21 8,4% 

> 50 tahun 9 3,6% 

Total 250 100% 

     Sumber: Data Diolah 

Tabel 4.4 menampilkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak yaitu 

kelompok usia 31 tahun sampai dengan usia 40 tahun dengan jumlah 179 orang 

(71,6%). Untuk kelompok usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 41 

orang (16,4%), sementara untuk kelompok usia 41 tahun sampai dengan 50 tahun 

berjumlah 21 orang (8,4%), sedangkan kelompok usia 50 tahun keatas hanya 9 

orang (3,6%). 
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4.2.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan data dari 250 responden, menghasilkan klasifikasi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun deskripsi detail klasifikasi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase 

Sekolah Menengah Atas atau 

yang sederajat 

37 14,8% 

Diploma atau yang sederajat 26 10,4% 

Sarjana atau yang sederajat 179 71,6% 

Magister atau yang sederajat 8 3,2% 

Total 250 100% 

 Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan rincian Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar 

jumlah responden tingkat pendidikan sarjana yaitu berjumlah 179 orang (71,6%), 

untuk pendidikan sekolah menengah atas berjumlah 37 orang (14,8%), sementara 

untuk tingkat pendidikan Diploma berjumlah 26 orang (10,4%), sedangkan untuk 

tingkat pendidikan magister hanya 8 orang saja atau hanya 3,2 %.  Secara 

keseluruhan responden wajib pajak yang tingkat pendidikan sarjana lebih banyak 

atau 71,6% nya. 

4.2.6 Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan  data yang diperoleh dari 250 responden dalam penelitian ini,  

menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan. Adapun 

deskripsi detail klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Persentase 

Karyawan 147 58,8% 

PNS 19 7,6% 

Polri 3 1,2% 

TNI 2 0,8% 

Wirausaha 79 31,6% 

Total 250 100% 

           Sumber: Data Diolah 

Tabel 4.6 menampilkan jumlah responden yang memiliki pekerjaan Karyawan 

lebih banyak yaitu 147 orang (58,8%),  responden yang jenis pekerjaan nya PNS 

berjumlah 19 orang (7,6%), sementara untuk pekerjaan Polri ada 3 orang (1,2 %),  

responden yang jenis pekerjaan nya TNI berjumlah 2 orang (0,8%), sedangkan 

untuk responden yang pekerjaan nya sebagai wirausaha yaitu 79 orang (31,6%). 

Dari 250 responden sebagian besar responden bekerja sebagai Karyawan dan 

wirausaha. 

4.3 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Partial 

Least Square (PLS) yang dibantu dengan software SmartPLS versi 3. Analisis 

data terdiri dari evaluasi outer model (model pengukuran) dan evaluasi inner  

model (model struktural). 

4.3.1 Outer Model (Model Pengukuran) 

4.3.1.1 Uji Validitas 

Untuk menguji sah atau tidak nya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pernyataan pada suatu kuesioner mampu mengungkapkan apa 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas melalui tahap pengujian 

convergent validity dan discriminant validity. Validitas konvergen akan terpenuhi  
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jika setiap variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5 dengan nilai loading untuk 

setiap item juga lebih besar dari 0,5. Sedangkan uji validitas deskriminan dapat 

dilihat dari nilai cross loading dimana nilai korelasi setiap item pernyataan 

kevariabel itu sendiri harus lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi ke item 

pernyataan variabel lainya. Selain itu dengan membandingkan nilai korelasi, 

dimana nilai korelasi variabel ke variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan 

dengan nilai korelasi seluruh variabel lainya (Gozali,2012). Adapun tahap 

pengujian dari uji validitas adalah sebagai berikut: 

1. Convergent Validity 

Untuk menguji validitas konvergen, dapat melalui nilai Average Variance 

Expected (AVE) dengan persyaratan nilai AVE setiap variabel diatas 0,5 dan nilai 

loading untuk setiap item pernyataan dengan kategori nilai harus lebih besar dari 

0,5. Apabila terdapat nilai loading yang memiliki nilai dibawah 0,5 maka nilai 

tersebut harus dihapus, penghapusan tersebut perlu dilakukan agar tidak 

menurunkan nilai  Average Variance Expected (AVE) pada variabel. Tabel 4.6 

berikut menyajikan nilai item loading  dan Average Variance Expected (AVE). 

Tabel 4.7 Item Loadings dan Average Variance Expected (AVE) 

Variabel Item Kode Loading AVE 

Sanksi 

Perpajakkan 

(SP) 

Sanksi pidana yang dibebankan ke 

pelanggar aturan pajak cukup berat 
SP1 0,784 

0,774 

Sanksi administrasi yang 

dibebankan ke pelanggar aturan 

pajak cukup berat 

SP2 0,796 

Pengenaan sanksi yang cukup berat 

merupakan salah satu sarana untuk 

mendidik wajib pajak 

SP3 0,932 

Sanksi pajak harus dikenakan pada 

pelanggarnya tanpa toleransi 
SP4 0,925 

Pengenaan sanksi atas pelanggaran SP5 0,949 
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pajak tidak dapat dinegosiasikan 

Pemahaman 

Perpajakkan 

(PP) 

Kewajiban wajib pajak yaitu 

mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP, menghitung 

sendiri jumlah pajak, mengisi dan 

melaporkan SPT. 

PP1 0,838 

0,630 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

merupakan tanda penegnal atau 

identitas yang harus dimiliki oleh 

setiap wajib pajak. 

PP2 0,736 

Wajib pajak harus menjalankan 

kewajiban perpajakannya dengan 

menyampaikan surat pemberitahuan 

(SPT). 

PP3 0,791 

Batas waktu pelaporan SPT 

selambat-lambatnya 3 bulan setelah 

tahun akhir pajak. 

PP4 0,778 

Saya mengetahui dan memahami 

terkait peraturan perpajakkan yang 

berlaku saat ini. 

PP5 0,773 

Sistem self assessment merupakan 

hasil reformasi pajak di Indonesia 

yang menggantikan sistem official 

assessment. 

PP6 0,756 

Sistem perpajakkan yang berlaku 

(self assessment) bertujuan untuk 

memudahkan dalam menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar 

oleh Wajib Pajak 

PP7 0,832 

Pajak berfungsi sebagai salah satu 

pendapatan Negara. 
PP8 0,852 

Pajak berfungsi sebagai sumber 

dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran Negara. 

PP9 0,788 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur dan melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan 

ekonomi 

PP10 0,786 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(KW) 

Pajak merupakan sumber 

penerimaan negara. 
KW1 0,800 

0,677 
Pajak yang dibayar dapat digunakan 

untuk menunjang pembangunan 

negara. 

KW 

2 
0,776 

Penundaan membayar pajak dapat KW3 0,845 
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merugikan negara. 

Membayar pajak tidak sesuai 

dengan jumlah yang seharusnya 

dibayar sangat merugikan Negara 

KW4 0,869 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(KP) 

Ketepatan waktu menyampaikan 

SPT menurut saya adalah faktor 

yang sangat penting 

KP1 0,854 

0,752 

Tunggakan pajak merupakan hal 

yang sangat merugikan negara 
KP2 0,912 

Sangat penting menerapkan 

hukuman bagi Wajib pajak yang 

melakukan pelanggaran   

KP3 0,875 

Pemberian data yang lengkap 

diperlukan dalam proses 

pemeriksaan pajak 

KP4 0,825 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.7, diketahui bahwa masing-masing item 

pernyataan pada setiap variabel telah memiliki nilai Loading diatas 0,5, tidak 

terdapat nilai Loading  dibawah 0,5. Selain itu nilai Average Variance Expected 

(AVE) masing-masing variabel diatas 0,5. Nilai loading setiap item dan nilai 

Average Variance Expected (AVE) setiap variabel sudah diatas 0,5 sudah 

memenuhi syarat uji validitas konvergen. Dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas konvergen. 

2. Discriminant Validity 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity  dengan melihat 

nilai korelasi untuk setiap variabel kevariabel itu sendiri lebih besar dibandingkan 

dengan nilai korelasi seluruh variabel lainya. Selain melihat nilai korelasi uji 

discriminant validity juga dapat dilihat dari nilai cross loading setiap item 

peryataan. Suatu indikator dinyatakan memenuhi uji  discriminant validity  

apabila nilai cross loading  setiap item pernyataan variabel ke variabel itu sendiri 
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lebih besar dari  nilai korelasi item pernyataan ke variabel lainya. Berikut 

disajikan nilai korelasi antar variabel pada Tabel 4.7: 

Tabel 4.8 Nilai Korelasi Antar Variabel 

 Variabel SP PP KW KP 

Sanksi Pajak (SP) 0,880 0,263 0,218 0,436 

Pemahaman Perpajakkan 

(PP)  
0,794 0,186 0,533 

Kesadaran Wajib Pajak 

(KW) 
    0,823 0,371 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(KP) 
      0,867 

         Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk 

setiap variabel ke variabel itu sendiri  lebih besar apabila  dibandingkan dengan 

nilai korelasi variabel ke variabel lainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini dapat memenuhi uji discriminant validity. Selain 

melihat nilai korelasi antar variabel, uji discriminant validity dapat dilihat dari 

nilai cross loading. Tabel 4.8 berikut menyajikan nilai cross loading item untuk 

masing-masing variabel penelitian ini. 

Tabel 4.9 Nilai Cross Loading 

 
Sanksi Pajak 

(SP) 

Pemahaman 

Perpajakkan 

(PP) 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(KW) 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(KP) 

SP1 0,784 0,214 0,12 0,237 

SP2 0,796 0,253 0,147 0,292 

SP3 0,932 0,234 0,222 0,439 

SP4 0,925 0,225 0,211 0,426 

SP5 0,949 0,247 0,223 0,453 

PP1 0,185 0,838 0,121 0,398 

PP2 0,284 0,736 0,208 0,442 

PP3 0,126 0,791 0,082 0,298 

PP4 0,112 0,778 0,069 0,327 
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PP5 0,177 0,773 0,116 0,405 

PP6 0,233 0,756 0,148 0,404 

PP7 0,194 0,832 0,161 0,46 

PP8 0,274 0,852 0,204 0,466 

PP9 0,238 0,788 0,171 0,488 

PP10 0,2 0,786 0,137 0,464 

KW1 0,09 0,084 0,800 0,186 

KW2 0,152 0,077 0,776 0,238 

KW3 0,185 0,168 0,845 0,246 

KW4 0,233 0,218 0,869 0,437 

KP1 0,371 0,509 0,32 0,854 

KP2 0,363 0,511 0,322 0,912 

KP3 0,363 0,442 0,295 0,875 

KP4 0,419 0,378 0,349 0,825 

   Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai korelasi 

setiap item  pernyataan variabel ke item variabel itu sendiri memiliki nilai cross 

loading lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi item  ke variabel lainya. 

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap item-

item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji 

discriminant validity. 

 Berdasarkan hasil olah data dengan SmartPls 3.0, dapat dinyatakan bahwa 

setiap item-item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji validitas, setiap indikator masing-masing variabel sudah memenuhi syarat uji 

convergent validity  dan  discriminant validity dengan demikian indikator setiap 

variabel dapat dinyatakan layak atau valid, sehingga dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 
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4.3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur, atau 

untuk menilai kehandalan item-item pernyataan setiap variabel dalam suatu 

kuesioner.  Untuk menguji nilai reliabilitas item-item pernyataan pada setiap 

variabel penelitian, melalui uji composite reliability. Suatu variabel dinyatakan 

reliabel apabila memiliki nilai composite reliability ≥ 0,7. Berikut ini disajikan 

nilai composite reliability dari masing-masing variabel penelitian pada Tabel 4.9: 

Tabel 4.10 Nilai Composite Reliability 

Variabel Composite 

Reliability 

Sanksi Pajak (SP) 0,945 

Pemahaman Perpajakkan (PP) 0,944 

Kesadaran Wajib Pajak (KW) 0,893 

Kepatuhan Wajib Pajak (KP) 0,924 

          Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa  

masing-masing variabel telah memiliki nilai composite reliability ≥ 0,7. Hasil ini 

menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi uji composite reliability 

sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dapat dikatakan reliabel. 

Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas, maka diketahui bahwa setiap 

item-item pernyataan masing-masing variabel dalam penelitian ini sudah 

memenuhi syarat uji validitas dan uji reliabilitas, sehingga dapat dikatakan item 

pernyataan masing-masing variabel layak dan valid, untuk digunakan dalam 

penelitian ini, begitu pun dengan setiap variabel sudah memenuhi syarat uji 

reliability sehingga dapat dinyatakan setiap variabel penelitian memiliki nilai 
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reliabel cukup tinggi. Dengan demikian item-item pernyataan masing-masing 

variabel dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

4.3.2 Inner Model (Model Struktural) 

Setelah pengujian nilai outer model terpenuhi maka pengujian selanjutnya 

adalah melakukan pengujian inner model. Pengujian inner model  dilakukan untuk 

mengetahui, hubungan antara variabel, untuk melihat pengaruh dan nilai 

signifikansi dari model penelitian yang telah dibangun.. Pengujian inner model  

melalui tahap pengujian r-square, pathcoeficien dan uji t. (Ghozali, 2012).  

4.3.2.1 R-Square 

Pengujian inner model penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai r-

Square. Uji r-Square
 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar presentase 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai 

koefisien determinasi r-Square
 
antara satu dan nol. Nilai r-Square yang mendekati 

nilai angka satu menunjukkan semakin besar juga persentase pengaruhnya. 

Berdasarkan hasil olah data penelitian ini diperoleh nilai r-Square yang disajikan 

pada Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.11 Nilai R Square 

Variabel R Square 

Kesadaran Wajib Pajak (KW) 0, 065 

Kepatuhan Wajib Pajak (KP) 0,429 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.10 diatas didapat nilai r-square
  

untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai R Square sebesar 0,065 

yang berarti bahwa variabel sanksi pajak (SP), dan pemahaman perpajakkan (PP) 

mempengaruhi variabel kesadaran wajib pajak (KW) sebesar 6,5%. Sedangkan 
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sisanya yaitu sebesar 93,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam 

penelitian ini. Sementara untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KP) memiliki 

nilai R-Square sebesar 0,429, yang berarti bahwa variabel sanksi pajak (SP), 

pemahaman perpajakkan (PP), dan kesadaran wajib pajak (KW) mempengaruhi 

variabel kepatuhan wajib pajak (KP) sebesar 42,9%, sedangkan untuk 57,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 
 

4.3.2.2 Uji Signifikansi Pengaruh 

Setelah diketahui nilai R-Square, selanjutnya untuk melihat signifikansi 

pengaruh variabel independen sanksi pajak dan pemahaman perpajakkan terhadap 

variabel  intervenning kesadaran wajib pajak, serta melihat pengaruh variabel 

independen dan variabel  intervenning terhadap kepatuhan wajib, dengan melihat 

nilai path coefficient dan nilai T statistik. Uji path coefficient dilakukan untuk 

menganalisis jalur yang secara sistematis membandingkan berbagai nilai jalur 

(hipotesis) yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Setiap jalur (hipotesis) dikatakan 

berpengaruh positif apabila nilai path coefficient positif atau semakin mendekati 

nilai 1, selanjutnya dikatakan signifikan apabila memiliki nilai T statistik lebih 

besar dari T tabel yaitu 1,96 (α 5 %) (Gozali,2012). Berikut disajikan nilai  path 

coefficient dan nilai t statistik dari masing-masing jalur pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.12 Path Coefficient 

Hipotesis Path Path Coefficient T- Statistik 

H1 SP -> KW 0,182 2,099 

H2 PP -> KW 0,138 1,998 

H3 KW -> KP 0,233 3,828 

H4 SP -> KP 0,276 4,159 

H5 PP -> KP 0,417 7,732 

 Sumber : Data Diolah 
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.12 diatas telah diketahui hasil nilai 

path coefficient diantaranya sanksi pajak (SP) terhadap kesadaran wajib pajak 

(KW) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,182 dengan nilai T statistik 

sebesar 2,099, yang berarti Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Selanjutnya untuk pemahaman perpajakkan 

(PP) terhadap kesadaran wajib pajak (KW) menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,138 dengan nilai statistik 1,998 hal ini berarti Pemahaman Perpajakkan 

memiliki Pengaruh Positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. 

Sementara Kesadaran wajib pajak (KW) terhadap kepatuhan wajib pajak 

(KP) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,233 dengan nilai T statistik sebesar 

3,828 berarti Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya sanksi pajak (SP) terhadap 

kepatuhan wajib pajak (KP) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,276 dengan T 

statistik sebesar 4,159 yang berarti Sanksi Pajak memiliki pengaruh Positif dan 

Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman Perpajakkan 

(PP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KP) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 

0,417 dengan nilai T statistik sebesar 7,732 yang berarti Pemahaman Perpajakkan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa setiap jalur atau hipotesis memiliki nilai 

Path Coeficient  Positif dengan nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96 (α 

5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis pada penelitian ini 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini 

didukung dan dibuktikan berdasarkan hasil olah data. 



59 
 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji inner model, hasilnya dapat digunakan untuk melihat 

hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini dapat dinyatakan diterima atau 

ditolak. Dari hasil uji inner model diketahui nilai T statistik masing-masing 

hipotesis yang digunakan untuk analisis bahwa suatu hipotesis dapat dinyatakan 

diterima atau ditolak. Menurut Gozali (2012) Hipotesis penelitian dapat 

dinyatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel yaitu 1,96 (α 

5%). Melalui uji inner model maka hasil uji hipotesis yang diperoleh pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel 4.12: 

Tabel 4.13 Ringkasan Pengujian Hipotesis 

Hipotesis T Statistik Hasil 

H1 Pengaruh Sanksi Perpajakkan Terhadap 

Kesadaran Wajib Pajak 

2,099 Diterima  

H2 Pengaruh Pemahaman Perpajakkan 

Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

1,998 Diterima 

H3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

3,828 Diterima 

H4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

4,159 Diterima 

H5 Pengaruh Pemahaman Perpajakkan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

7,732 Diterima  

    Sumber: Data Diolah 

4.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (H1) 

Berdasarkan hasil olah data smartpls 3.0 yang disajikan pada Tabel 4.12  

menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) memiliki nilai T statistik sebesar 

2,099. Nilai T statistik 2,099 lebih besar dari t tabel 1,96 (alpha 5 %). Dengan 

demikian hipotesis pertama dapat diterima, hal ini dapat diartikan bahwa sanksi 

pajak terbukti bepengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 
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pribadi. Semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib 

pajak, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini.  

 Terbuktinya hipotesis ini mendukung hasil penelitian Mutia (2014) dan 

penelitian Syahputri, Sari, Suwano dan Sinulingga (2014) dan Satiti (2016) yang 

menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakkan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penerapan sanksi pajak suatu jaminan 

agar kewajiban perpajakkan akan di penuhi, atau jaminan agar peraturan 

perpajakkan akan dipatuhi. Semakin berat sanksi yang diterapkan bagi pelanggar 

peraturan perpajakan, maka akan membentuk prilaku wajib pajak yang sadar akan 

kewajiban perpajakkannya. Selain itu penelitian ini juga mendukung teori atribusi 

yaitu bahwa sanksi pajak adalah suatu faktor eksternal (atribusi eksternal) yang 

mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak akan membuat wajib 

pajak memilih berperilaku sadar akan kewajiban perpajakkanya. Semakin tinggi 

tingkat denda yang diterapkan akan semakin sadar wajib pajak dalam membayar 

pajak.  

4.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakkan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak 

(H2) 

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 4.12 menunjukkan 

bahwa t statistik pada hipotesis kedua (H2) memiliki nilai sebesar 1,998, nilai T 

statistik sebesar 1,998 tersebut  lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5%). Sehingga 

hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini dapat dinyatakan diterima yaitu 

Pemahaman perpajakkan terbukti berpengaruh positif dan signifikan berdasarkan 

hasil olah data uji hipotesis pada penelitian ini. 
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 Tingkat pemahaman mengenai perpajakkan menjadi hal yang sangat penting 

untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan 

perpajakkan, wajib pajak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan akan 

peraturan perpajakkan, sehingga wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang 

tinggi akan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) dan Kirana (2016) yang menyatakan 

bahwa pemahaman perpajakkan bepengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini dan didukung 

penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pemahaman perpajakkan maka tingkat kesadaran wajib pajak pun semakin tinggi.  

 Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi yaitu bahwa pengetahuan dan 

pemahaman akan peraturan perpajakkan adalah proses dimana wajib pajak 

mengetahui tentang perpajakkan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 

membayar pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakkan menjadi 

hal yang sangat penting dalam menentukan sikap perpajakkan dan perilaku wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajibannya.  

4.4.3 Pengaruh Kesadaran perpajakkan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(H3) 

   Hasil olah data uji hipotesis pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa t statistik 

pada hipotesis ketiga (H3) memiliki nilai sebesar 3,828 dengan nilai T statistik 

sebesar 3,828 tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,96 (α 5 %). Dengan 

demikian hipotesis ketiga (H3) dapat dinyatakan diterima atau didukung, hal ini 
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berarti bahwa pengaruh kesadaran perpajakkan terhadap kepatuhan wajib pajak 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan.  

 Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, wajib pajak yang sadar mengenai fungsi serta hak dan kewajibanya sebagai 

wajib pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajibanya dengan suka rela 

tanpa dipaksa. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai perpajakkan 

terutama tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sadar mengenai 

kontribusi wajib pajak untuk kemakmuran dan penunjang negara, maka semakin 

tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian terdahulu yang juag 

telah membuktikan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak, telah dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017), penelitian Mutia 

(2014) serta penelitian Siregar (2017). 

 Hasil pengujian hipotesis tiga ini juga memperkuat teori atribusi bahwa 

kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal (atribusi internal) 

dimana faktor dari diri sendiri yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Wajib pajak yang sadar akan fungsi perpajakkan untuk pembiayaan negara, sadar 

bahwa pajak salah satu bentuk partisipasi penunjang negara, sadar akan 

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan membayar 

kewajibannya dengan suka rela tanpa paksaan. 

4.4.4 Pengaruh Sanksi perpajakkan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4) 

Hasil olah data uji hipotesis pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa hipotesis 

ke empat (H4) memiliki nilai t statistik sebesar 4,159 dengan nilai T statistik 

4,159 tersebut lebih besar dari T tabel 1,96 (α 5 %), sehingga hipotesis ke empat 
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dapat dinyatakan diterima yang berarti pengaruh sanksi perpajakkan terhadap 

kepatuhan wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan.  

 Sanksi pajak diberlakukan agar wajib pajak patuh dan memenuhi kewajiban 

perpajakkanya. Semakin tinggi sanksi perpajakkan diterapkan atas pelanggaran 

perpajakkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Kekhawatiran 

wajib pajak akan terkena sanksi perpajakkan membuat wajib pajak patuh akan 

memenuhi kewajiban perpajakkanya. Hasil pengujian hipotesis ini didukung oleh 

peneliti-peneliti terdahulu yang sudah membuktikan bahwa pengaruh sanksi 

perpajakkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian 

oleh Herbert (2017), Brata (2017), dan Asbar (2014).  Sehingga dapat dibuktikan 

bahwa semakin tinggi sanksi perpajakkan yang diterapkan maka semakin tinggi 

tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. 

 Teori atribusi digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan 

prilaku seseorang, sebagaimana menurut Pohan (2016) menyatakan kepatuhan 

identik dengan kedisplinan, kedisplinan timbul karena kekhawatiran menerima 

sanksi hukuman apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang ada, 

dorongan ini berasal dari faktor luar diri sendiri atau bisa dikatakan faktor atribusi 

eksternal.  Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak 

pribadi dipengaruhi dengan adanya penerapan sanksi pajak. 

4.4.5 Pengaruh Pemahaman Perpajakkan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(H5) 

     Hasil uji hipotesis pada tabel 5.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh atau nilai T statistik pada hipotesis kelima (H5) sebesar 7,732. Nilai T 
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statistik sebesar 7,732 tersebut, lebih besar dari nilai T tabel 1,96 (5%), dengan 

demikian hipotesis kelima (H5) dapat dinyatakan diterima, yang berarti pengaruh 

pemahaman perpajakkan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan. 

 Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan peraturan dan 

tata cara perpajakkan, pemahaman mengenai pembayaran, pemahaman mengenai 

denda, dan batas waktu pembayaran pajak, membuat wajib pajak dapat memenuhi 

kewajiban perpajakkanya dengan baik dan benar, sehingga tingkat kepatuhan 

wajib pajak akan meningkat. Hasil uji hipotesis ini tentang pengaruh pemahaman 

perpajakkan terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan hasil penelitian Asbar 

(2014), penelitian Brata  (2017), dan penelitian Adinata dan Supadmi (2016).  

 Hasil pengujian hipotesis kelima penelitian ini membuktikan bahwa 

pemahaman perpajakkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak pribadi. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak 

mengenai perpajakkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin 

tinggi, sebaliknya semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai 

perpajakkan, membuat wajib pajak melalaikan kewajibanya, karena ketidak 

mampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya dengan baik dan benar. 

Berdasarkan hasil olah data dengan software SmartPLS versi 3,  hasil uji outer 

model  dan inner model, dinyatakan semua item pernyataan dari masing-masing 

variabel kuesioner dapat dinyatakan valid dan reliabilitas. Selain itu melalui uji  

inner model, masing-masing hipotesis pada penelitian dapat dinyatakan diterima 

yang berarti terbukti berpengaruh positif dan signifikan.  
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 Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa atribusi berarti upaya individu 

untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa 

kasus juga penyebab di balik perilaku individu sendiri. Wajib pajak yang memiliki 

tingkat pemahaman yang tinggi mengenai perpajakkan, mulai dari peraturan dan 

tata cara pembayaran, maka  semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakkan 

dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib 

pajak akan meningkat. 

  




