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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diolah dan di uji menggunakan 

aplikasi SmartPLS yang membahas terkait dengan pengaruh pemahaman 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel pemahaman perpajakan (X1) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB 

(Y) memiliki nilai t-Statistik 3,196 > 1,985 dengan p-values 0,001 < 0,05. 

Yang berarti variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif 

secara signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan semakin 

tinggi tingkat pemahaman perpajakan WP dari faktor tingkat pendidikan yang 

tinggi maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan WP PKB. Menurut 

Rustiyaningsih (2011), dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat 

memudahkan seseorang dalam memahami peraturan perpajakan yang 

berlaku. Dengan demikian, setiap WP yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi dapat memengaruhi dari kepatuhan WP PKB.  

2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB 

(Y) memiliki nilai t-Statistik 2,319 > 1,985 dengan p-values 0,021 < 0,05. 

Yang berarti variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara 

signifikan terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan oleh faktor 

kesadaran dari ketulusan hati seseorang untuk tergerak dalam mewujudkan 

kesadaran sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk mendukung fasilitas 

infrastruktur pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, maka akan semakin 

tinggi tingkat kepatuhan WP PKB dalam membayar pajak tepat waktu. 

3. Variabel sanksi pajak (X3) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) 

memiliki nilai t-Statistik 1,570 < 1,985  dengan p-values 0,117 > 0,05. Yang 

berarti variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan karena WP tidak takut akan 

sanksi yang diberikan dan mengharapkan adanya pemutihan pajak yang 
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memberikan relaksasi ditiadakannya denda apabila terlambat dalam 

membayarkan pajak. 

4. Variabel tarif pajak (X4) terhadap variabel Kepatuhan WP PKB (Y) memiliki 

nilai t-Statistik 2,106 > 1,985 dengan p-values 0,036 < 0,05. Yang berarti 

variabel tarif pajak memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap 

kepatuhan WP PKB. Hal ini disebabkan apabila semakin tinggi tarif pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan semakin rendah tingkat 

kepatuhan WP PKB karena WP enggan untuk membayarkan pajak yang lebih 

tinggi. Sebaliknya apabila tarif pajak yang rendah maka akan semakin tinggi 

tingkat kepatuhan WP PKB karena WP mampu membayarkan pajaknya 

apabila tarif yang ditetapkan lebih rendah. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapatkan, maka terdapat saran dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Samsat Kota Bogor diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan 

sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

perpajakan baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai 

pentingnya kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu demi menghindari 

sanksi pajak yang disebabkan oleh kelalaian dari WP PKB, sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan bagi WP PKB. 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel 

independen yang lain seperti sosialisasi perpajakan, penerapan e-samsat, dan 

kualitas pelayanan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah objek 

penelitian bukan hanya di satu Samsat Kota Bogor tetapi seluruh Samsat 

wilayah Bogor, sehingga penelitian dapat digunakan secara umum. 
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