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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

D. Simpulan 

1. Hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, 

sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Hipotesis kedua, modenisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,130 dan nilai 

signifikansi 0,023. 

3. Hipotesis ketiga, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu 0,106 dan nilai 

signifikansi 0,089. 

4. Hipotesis keempat, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,079 dan nilai 

signifikansi 0,187. 

5. Hipotesis kelima, sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu 0,73 dan nilai signifikansi 

0,250. 

 

E. Keterbasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menghambat 

hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:  

1.  Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, 

sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib 

pajak sebagai objek penelitiannya.  

2. Penelitian ini hanya dilakukan selama periode satu tahun saja yaitu tahun 

2016.  

3. Karena pada nilai adjusted R square menunjukan angka 7,4% yang berarti 

varianel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi 

perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan belum mampu 

menjelaskan secara menyeluruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kemungkinan ada faktor lain yang lebih mampu menjelaskan tingkat 

pengaruh kepatuhan perpajakan, misal pengetahuan atau pemahaman 

wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang sudah diberlakukan. 

4. Peneliti juga mengakui bahwa bahan-bahan referensi yang digunakan 

dalam penelitian ini masih belum lengkap. 
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F. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan 

sebagai berikut:  

1. Bagi Wajib Pajak 

Untuk meningkatkan jumlah pemasukan negara yang dinilai dari 

pendapatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, 

sebaiknya wajib pajak lebih patuh kepada aturan-aturan yang sudah di 

berlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak demi memaksimalkan 

pendapatan negara. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto  

Untuk meningkatkan modernisasi sistem administrasinya , sosialisasi 

perpajakan, sanksi perpajakan dapat dilakukan pemaksimalan 

penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan. Kemudian 

perlu meningkatkan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak agar 

kesadaran perpajakan oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkat. 

Kantor pajak juga diharapkan dapat membuat sanksi yang ramah yang 

bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pengenaan pajaknya. 

3. Bagi peneliti yang akan datang dapat memperluas lingkup penelitian 

dengan menambah objek penelitian yang lingkupnya tidak hanya di KPP 

Pratama Purwokerto saja tetapi juga pada KPP lainnya, memperbanyak 

sampel dan menambah variabel penelitian lain yang berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak.    
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