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BAB 5 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji persepsi akuntan pendidik atas sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan 

bantuan software SPSS Statistics 15 For Windows.  

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan variabel 

persepsi akuntan pendidik atas sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial variabel 

persepsi akuntan pendidik atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, tetapi tidak berpengaruh secara parsial pada variable 

persepsi akuntan pendidik atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi.  

 

5.2 Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

kemungkinan dapat mengganggu hasil penelitian, antara lain. 

1. Responden penelitian ini adalah akuntan pendidik yang berprofesi sebagai 

dosen dan praktisi akuntan yang berada diperguruan tinggi kota Surabaya dan 

Gresik. 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan di lima (5) perguruan tinggi yang berada di 

Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, dan tingkat pengembalian hanya 53 

data kuisoner yang bisa dipakai penelitian dari 78 kuesioner yang disebar. 

3. Prosedur untuk menyebarkan kuesioner diperguruan tinggi yang terpilih 

cukup sulit karena harus melalui ketentuan dan peraturan yang berlaku 

diperguruan tinggi tersebut. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan dominannya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada akuntan pendidik, maka dapat diberikan 

saran yaitu dengan cara wajib pajak sebaiknya selalu mengetahui adanya undang-

undang ketentuan perpajakan, wajib pajak harus selalu mengetahui fungsi pajak 

untuk pembiayaan Negara, wajib pajak perlu selalu memahami bahwa perpajakan 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, wajib pajak harus selalu menghitung, membayar, selalu melaporkan pajak 

dengan sukarela, wajib pajak harus menghitung, membayar, selalu melaporkan 

pajak dengan benar. Dengan demikian, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

pada akuntan pendidik akan mengalami peningkatan. 

 


