
 

65 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas 

Wajib Pajak, Perilaku Wajib Pajak, dan lingkungan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Gresik Utara. Berdasarkan hasil pengujiab yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka kesimpulan dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel religiuitas Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.. Hasil penelitian ini 

menunjukkan semakin tinggi tikat religiusitas Wajib Pajak maka akan 

semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya. 

2. Variabel perilaku Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

seseorang yang memiliki perilaku yang baik dalam segala aspek tidak 

memungkinkan untuk patuh dalam menjalankan kewajiban dalam 

perpajakannya, begitu juga dengan wajib pajak yang memiliki perilaku 

yang tidak baik dalam segala aspek tidak memungkinkan tidak mematuhi 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. 

3. Variabel lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak 
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masyarakat yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa lingkungan Wajib Pajak tidak menentukan siap 

atau tidaknya setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, karena membayar pajak merupakan suatu 

kewajiban dan tidak ada pengaruhnya baik dari keluarga, maupun rekan 

kerja.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, maka rekomendasi yang dapat 

disampaikan pada penelitian selanjutnya adalah : 

1. Menambah atau mengganti variabel penelitian terkait dengan kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan variabel-variabel yang lain, seperti 

kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dll. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan tidak menggunakan metode kuesioner 

saja. Metode observasi dan wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa 

mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun, hal itu juga perlu 

dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu. 

Untuk penelitian selanjutnya agarresponden ditambah atau diganti dengan Wajib 

Pajak Badan karena Wajib Pajak sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak 

Negara. 


