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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, 

maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi.  

2. Penerapan Self Assessment System secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

diberlakukannya sistem self assessment system membuat masyarakat patuh 

untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

3. Serta Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran 

wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya, maka semakin tinggi pula 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

4. Dan dari hasil Uji F menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Penerapan Self 

Assessment System dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, diantaranya yaitu jumlah variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga dapat 

ditambah lagi untuk dengan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang 

pribadi. Dan metode pengambilan sampel yang dilakukan tidak bisa mengontrol 

jawaban responden apabila ada responden yang tidak serius dalam mengisi 

pernyataan dalam kuesioner serta dalam penyebaran kuesioner yang dapat 

menyebabkan kuesioner tidak kembali. 

5.2.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan – keterbatasan diatas, maka peneliti memberi saran bagi 

peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah variabel yang dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak misalnya sistem administrasi 

perpajakan modern, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus yang dapat menunjang 

kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dan metode 

pengambilan sampel dapat ditambah dengan metode lain untuk mendapatkan data 

yang lengkap. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kepada KPP Pratama Gresik Utara dan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai bahan 



80 
 

 
 

masukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan maupun peneliti 

selanjutnya untuk mengamati faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi. 


