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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor 

internal dan eksternal terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang 

berupa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, dan persepsi efektifitas sitem perpajakan sebagai faktor internal 

serta kualitas pelayanan sebagai faktor eksternal adalah: 

1. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang merupakan faktor internal dalam 

penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t yang dilakukan 

memperoleh koefisisien regresi sebesar –0,167. Uji satitistik t 

menunjukkan nilai t sebesar -1,234 dengan nilai signifikan 0,220 > 0,05. 

2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan 

faktor internal dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t 

yang dilakukan memperoleh koefisien regresi sebesar 0,183. Uji statistik 

t menunjukkan nilai t sebesar 1,752 dengan nilai signifikan sebesar 

0,083 > 0,05. 
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3. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan yang merupakan faktor 

internal dalam penelitian ini 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 0,485. Uji statistik t menunjukkan 

nilai t sebesar 4,372 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

4. Kualitas pelayanan yang merupakan faktor eksternal dalam penelitian ini 

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 0,352. Uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 5,167 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

5. Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas 

pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil 

uji F menunjukkan nilai F sebesar 114,727 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05. 

 

5.2 Keterbatasan  

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam 

penelitian, yaitu: 
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1. Penelitian dilakukan di wilayah KPP Pratama Kosambi, hanya di 

kelurahan Kuta Bumi. Sehingga dianggap kurang mewakili Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha secara keseluruhan. 

2. Penelitian ini hanya memiliki satu faktor eksternal yang merupakan 

variabel independen, yaitu kualitas pelayanan. 

3. Dalam kuesioner tidak terdapat pertanyaan yang mengindikasikan 

tentang usahawan pada data responden penelitian. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada 

penelitian selanjutnya: 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel penelitian 

dengan menambah jumlah sampel dari wilayah lain yang menjadi 

cakupan di KPP Pratama Kosambi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama dapat 

menambahkan variabel-variabel independen terkait yang belum 

digunakan dalam penelitian ini terutama untuk faktor-faktor eksternal, 

seperti sanksi pajak, pemeriksaan pajak, atau surat paksa atas penagihan 

pajak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan kuesioner yang sama 

dapat menambahkan pertanyaan yang mengindikasikan tentang 

usahawan pada data responden penelitian. 
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