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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap 

fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi 

Pada Wilayah KPP Kota Malang). Hasil tersebut dibuktikan dari hasil uji 

F yang diperolah hasil nilai F tabel  sebesar 2,479 sedangkan F hitungnya 

diperoleh sebesar 38,542. Besarnya  nilai Adj. R. Square (R2) yaitu 

sebesar 0,655, dengan demikian berarti bahwa model regresi yang 

digunakan mampu menjelaskan pengaruh variabel kesadaran perpajakan, 

sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap 

kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang sebesar 

65,5%, sedangkan sisanya sebesar 34,5% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

2. Kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap 

fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi 

Pada Wilayah KPP Kota Malang). Hasil tersebut ditunjukkan dari hasil uji 

t, dimana nilai t hitung > t tabel (X1= 4,173, X2= 3,830, X3= 2,862, X4= 

2,933, X5=  2,770 dan nilai t tabel sebesar 1,980) 
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3. Faktor kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepatuhan para wajib pajak pada wilayah KPP Kota Malang. Hal tersebut 

dikarenakan koefisien regresi (Standardized Coeffucients Beta) pada 

variabel kesadaran perpajakan mempunyai nilai terbesar jika dibandingkan 

dengan keempat variabel yang lain. 

5.2  SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka diajukan 

beberapa saran yang meliputi: 

1. Bagi wajib pajak disarankan untuk selalu berupaya meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuannya mengenai perpajakan dan sanksi denda 

yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan 

mengenai perpajakan, maka dapat mempermudah wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak. 

2. Dalam penetapan sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada 

para wajib pajak sehingga  dapat memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab 

dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP 

baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai 

pelaksanaan sanksi denda. 

3. Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap 

melayani para WP dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal 
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Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan WP agar dapat 

meningkatkan pelayanan fiskus bagi WP. Fiskus juga diseleksi dengan 

ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-

benar cakap dalam melakukan tugasnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap 

kepatuhan wajib pajak sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

berkembang. 

 

 

 

 

 

 


