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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka 

dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang berjudul modernisasi sistem 

perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak  

bagi  WPOP  pekerja bebas adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukan bahwa: 

1) Hipotesis Pertama  ditolak, yaitu modernisasi sistem perpajakan 

berpengaruh negatif tidak signifikansi terhadap kemauan membayar pajak. 

2) Hipotesis Kedua ditolak, yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 

3) Hipotesis Ketiga diterima, yaitu sanksi pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 

2. Besar pengaruh mdernisasi sistem perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi 

pajak terhadap kemauan mebayar pajak adalah 29,7% sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 70,3% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian atau diluar 

persamaan regresi. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan 

penelitian ini kurang sempurna. Keterbatasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi kemauan 

membayar pajak bagi WPOP pekerja bebas yang dalam hal ini diwakili oleh 

kemauan membayar pajak yaitu modernisasi sistem perpajakan, kesadaran 

pajak dan sanksi pajak. 

2. Sampel yang digunakan hanya terbatas kepada wajib pajak orang pribadi 

pekerja bebas saja. Sedangkan sampel wajib pajak orang pribadi 

berpenghasilan, wajib pajak badan belum disertakan dalam penelitian ini.  

5.3   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Disarankan bagi KPP Pratama Gresik Utara agar dapat memberikan 

penyuluhan/sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat 

guna meningkatkan pengetahuan mengenai tata cara pembayaran dan 

pelaporan dari sistem online perpajakan saat ini. 

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel lain 

yang mendukung untuk mengembangkan penelitian tentang wajib pajak 

orang pribadi pekerja bebas dimasa yang akan datang, misalnya seperti 

tingkat kepercayaan, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan 

pengetahuan peraturan perpajakan. 
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3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan mencoba pada bidang usaha lain seperti UMKM atau manufaktur 

dan diharapkan dapat mencoba pada daerah yang berbeda. 

4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya, menggunakan jenis  data peniltian 

yang berbeda, misalnya data kualitatif. Perbedaan data penelitian maka 

teknik pengumpulan datanya akan berbeda, misalnya menggunakan teknik 

observasi dan wawancara, sehingga akan mendapatkan hasil data yang lebih 

lengkap. 

5. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar memperluas ruang lingkup 

sampel berdasarkan kriteria pekerjaan misalnya tingkat kemauan membayar 

pajak antara wajib pajak orang pribadi berpenghasilan, dan wajib pajak 

badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


