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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan kepatuhan wajib pajak 

pribadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana variabel independen terdiri dari  

Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakkan, sedangkan untuk variabel intervening  

yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Sementara untuk variabel dependen yang diuji 

dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis 

data yang dibantu dengan software SmartPLS versi 3, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Sanksi perpajakkan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesadaran wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 

b. Pemahaman perpajakkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesadaran wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 

c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

d. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.  

e. Pemahaman perpajakkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dengan demikian semua variabel independen yang diuji dalam penelitian 

ini terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka 

beberapa rekomendasi atau saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan perpajakkan yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, serta pemahaman 

ketentuan-ketentuan mengenai perpajakkan yang berlaku masih dirasa 

kurang, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari instansi perpajakkan, 

karena masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya 

mengenai pertaturan dan ketentuan perpajakkan terutama masyarakat yang 

ada di pedesaan. 

b. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari 

sanksi pajak dan pemahaman perpajakkan, variabel intervening yaitu 

kesadaran Wajib Pajak dan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak 

Pribadi. Persentase pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini masih 

terhitung rendah karena belum melebihi 50% untuk tiap variabelnya. 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang 

berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak pribadi lain seperti kualitas 

pelayanan, sosialisasi pajak, tingkat kepuasan layanan, pelayanan fiskus, 

sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dan luas, mengenai 

determinan kepatuhan wajib pribadi. 

 

 




