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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi 

perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa. Simpulan yang didapat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikupa. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,576, 

nilai t sebesar 4,103 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ha1 diterima. Hal ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) Tiraada (2013), 

Melando (2013), dan Jotopurnomo (2013) yang mengatakan bahwa 

kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah sebaiknya 

mensosialisasikan  pentingnya pajak agar kesadaran perpajakan semakin 

meningkat dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikupa. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,708, nilai t 
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sebesar 5,611 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ha2 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hal ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Pratiwi (2016), Tiraada (2013), Jotopurnomo (2013), Asbar (2014), 

dan Mutia (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih besar 

pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikupa 

dibandingkan dengan variabel lain kesadaran perpajakan dan modernisasi 

sistem administrasi. Dan pemerintah sebaiknya memfokuskan penerapan 

sanksi perpajakan agar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi semakin 

meningkat. 

3. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikupa. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,338, nilai t sebesar 4,504 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ha3 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini mendukung penelitian Pratiwi 

(2016), Sarunan (2015), Masyhur (2013), dan Oktaviani (2014) yang 

menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Implikasi dari hasil ini, 

sebaiknya KPP Pratama Cikupa lebih meningkatkan modernisasi sistem 

administrasi pajaknya dengan cara menambah account representative  dan 
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meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi perpajakan agar dapat lebih 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

5.2 Keterbatasan 

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel, yaitu kesadaran perpajakan, 

sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi. Dengan melihat 

nilai adjusted R
2
 maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

Pratama Cikupa dapat dijelaskan oleh variasi variabel kesadaran 

perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi hanya 

sebesar 59,2% dan sisanya 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Penelitian hanya dilakukan di KPP Pratama Cikupa (Kecamatan Kelapa 

Dua dan Legok) sehingga kurang dapat mewakili Wajib Pajak Orang 

Pribadi secara keseluruhan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan dan ketebatasan yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka terdapat beberapa saran yang diajukan kepada peneliti selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain agar 

mengetahui kemungkinan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak, seperti tingkat pendapatan Wajib Pajak, 

penyelundupan pajak dan pemeriksaan pajak. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah responden yang lebih 

banyak dan kuesioner yang disebarkan lebih banyak, sehingga hasil dapat 

digeneralisasi untuk seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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