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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh pelayanan 

fiskus, pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta kepercayaan kepada 

pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah: 

1. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, 

hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t yang dilakukan memperoleh 

koefisien regresi sebesar 0,137. Uji statistik t menunjukkan nilai t 

sebesar 2,107 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha1 diterima atau Ho 

ditolak, sehingga disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha di Kecamatan Pasar Kemis. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dkk (2012) yang  

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus.  

2. Pengetahuan pepajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t menunjukkan koefisien 
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regresi sebesar 0,263. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 3,141 

dan nilai signifikan 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ha2 diterima, sehingga disimpulkan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar dkk (2012) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t 

menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,224. Uji statistik t 

menunjukkan nilai t sebesar 3,448 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 

atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha3 diterima 

dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan 

bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh secara positif, tetapi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 

0,013. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 0,224 dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,823 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Ha4 ditolak atau Ho diterima, sehingga disimpulkan 

bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Muslichah (2010) yang  menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kepercayaan kepada pemerintah (trust to 

government) terhadap kepatuhan wajib pajak (taxpayer compliance). 

5. Pelayanan fiskus, pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta 

kepercayaan kepada pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji 

F yang menunjukkan nilai F sebesar 22,782 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Ha5 diterima, sehingga disimpulkan bahwa pelayanan fiskus, 

pengetahuan dan kesadaran perpajakan, serta kepercayaan kepada 

pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 

5.2 Keterbatasan  

Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam 

penelitian ini: 

1. Nilai koefisien determinasi dari penelitian ini hanya sebesar 44,20% 

dan sebesar 55,80% dijelaskan oleh variabel independen lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menyebabkan hasil penelitian 
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ini kurang mewakili faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Penelitian hanya dilakukan di wilayah KPP Pratama Kosambi, 

terutama Kecamatan Pasar Kemis, sehingga dianggap kurang mewakili 

wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha secara 

keseluruhan. 

3. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel masih menjadi 

keterbatasan dalam penelitian yang masih sangat dimungkinkan untuk 

diperluas. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik yang sama dapat 

menambahkan variabel-variabel independen terkait yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, pemeriksaan 

pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi wajib pajak. Hal ini dapat 

dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih 

dapat ditingkatkan dengan penambahan variabel independen. 

2. Memperluas jumlah sampel penelitian, dengan menambah jumlah 

sampel dari wilayah lain yang menjadi cakupan KPP Pratama Kosambi 

atau dengan mencoba teknik pengambilan sampel yang berbeda. 
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3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pihak independen seperti 

mahasiswa sebagai responden, karena program Tax Center sudah 

banyak dikembangkan di setiap universitas. 
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