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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus Tahun 

2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh t hitung > t tabel 

yaitu 3,048 > 1,66105 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,003. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. Hal 

ini menunjukkan jika wajib pajak sadar akan kewajiban 

perpajakannya maka akan mendorong wajib pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. 

2. Tingkat Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus 

Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh t hitung 

> t tabel yaitu 2,057 > 1,66105 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,042. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Kudus tahun 2018. Hal ini membuktikan jika wajib 

pajak mengetahui dan paham mengenai perpajakan 

maka wajib pajak akan mematuhi dan menjalankan 

kewajiban perpajakannya.   

3. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus 

Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh t hitung 

> t tabel yaitu 1,711 > 1,66105 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,090. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Kudus tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi 

perpajakan cenderung mendorong wajib pajak untuk 
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memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak akan 

slalu memenuhi kewajiban dalam meembayarkan pajak. 

4. Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama 

Kudus Tahun 2018. Berdasarkan perhitungan, diperoleh 

t hitung > t tabel yaitu 3,831 > 1,66105 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Kudus tahun 2018. Hal ini menunjukkan jika wajib 

pajak merasa bahwa lingkungannya memiliki sikap 

patuh akan mendorong wajib pajak untuk bersikap 

patuh dalam membayarkan pajak. 

5. Variabel kesadaran (X1), tingkat pengetahuan (X2), 

kualitas sanksi perpajakan (X3), dan lingkungan wajib 

pajak (X4), Berdasarkan perhitungan, diperoleh f hitung > 

f tabel yaitu 17,182 > 2,00 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Maka secara simultan Variabel 

kesadaran, tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan, dan 

lingkungan wajib pajak  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Kudus tahun 2018. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

yang menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian dan 

kekurangan terhadap hasil penelitian ini. Keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Kudus. 

2. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak 

orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kudus. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran, 

tingkat pengetahuan, sanksi perpajakan dan lingkungan 

wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi kota kudus. 

 



121 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka 

ada beberapa saran yang bisa penulis berikan untuk 

penelitian selanjutnaya diantaranya yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambah referensi penelitian yang mendukung topik 

yang diteliti. Serta untuk peneliti yang melakukan 

penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk 

menyempurnakan penelitian seperti menambah variabel 

diluar penelitian, menambah jumlah reponden dan 

metode yang digunakan, mengingat banyaknya 

kekurangan dalam penelitian ini. 

2. Bagi wajib pajak sendiri harus selalu meningkatkan 

kepatuhannya dalam membayar orang pribadi, maka 

akan terjadi peningkatan pendapatan negara sehingga 

mampu mendorong perekonomian dan pembangunan 

negara. 

 

D. Penutup  

Demikian akhir dari tulisan ini dan tidak lupa 

dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

kekuatan, hidayah dan taufik-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun 

penulis sudah berusaha maksimal. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena 

itu, penulis mengaharapkan adanya kritik dan saran demi 

kesempurnaan dalam skripsi ini. 


