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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan analisis 

pembahasan diatas, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa persepsi wajib pajak tentang tax amnesty 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (PPh 21) di KPP Pratama Jepara. Berdasarkan 

hasil yang diperoleh, nilai thitung > ttabel  yaitu 3,192 > 

1,984 dengan nilaifsignifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat 

diketahui bahwa persepsivwajib pajak tentang tax 

amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajibfpajak 

orang pribadi (PPh 21). 

2. Bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP Pratama 

Jepara. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai thitung < 

ttabel yaitu -2,965 < 1,984 dengan nilai signifikansi 0,004 

< 0,05, maka dapat diketahui bahwa, religiusitas tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (PPh 21). 

3. Bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPh 21) di KPP 

Pratama Jepara. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai 

thitung > ttabel sebesar 3,47 > 1,984 dengan signifikansi 

0,002 < 0,005, maka dapat diketahui bahwa, sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (PPh 21). 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan analisis data (uji F) terjadi pengaruh yang 

sangat positif antara persepsi wajib pajak tentang taxnamnesty 

(X1), dan juga sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi (PPh 21) (Y)  dengan nilai signifikansi 

0,000 dan 0,002 atau dibawah 0,05. Sedangkan berdasarkan 

analisis data secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa 

persepsi wajib pajak tentang taxmamnesty, dan sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (PPh 21). Maka implikasi dari penelitian ini adalah 
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pihak KPP Pratama Jepara seharusnya lebih aktif dan juga 

meningkatkan sosialisasi terkait adanya program tax amnesty 

agar minat wajib pajak mengikuti program tax amnesty lebih 

banyak sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Dan 

juga terkait dengan hal-haljapa saja yang dapatjmenjadi 

penyebabcdikenakannya sanksibpajak karena adanya sanksi 

pajak membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Karenacberdasarkan penelitiancini, halrtersebut 

memberikan pengaruhrpositif terhadap kepatuhan wajibrpajak 

dalam hal pembayaran dan juga pelaporan pajak penghasilan. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan 

maupun kelemahan. Di sisi lain keterbatasan dan kelemahan 

yang akan ditemukan dalam penelitian ini diharapkan untuk 

bisa menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Keterbatasan waktu dan unit analisis hanya kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, sehingga hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili 

Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Selain itu, 

sampel yang digunakan juga hanya 100 responden. 

2. Pengukuran seluruh variabel hanya mengendalikan 

pengukuran subyektif atau berdasarkan pada persepsi 

responden saja. Pengukuran subyektif rentan terhadap 

munculnya bias atau kesalahan pengukuran. 

 

D. Saran 

Berdasarkan analisis data diatas, maka terdapat 

beberapa saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan 

penelitian selanjutnya, saran tersebut antara lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, seharusnya dapat 

mempertimbangkan penambahan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti 

profesionalisme fiskus pajak, pelayanan pajak, dan 

lainnya. 

2. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya 

dimKantor PelayanantPajak Pratama Jepara saja.  
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3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menggunakan 

teknik lain dalam mengumpulkan data dengan atau selain 

menggunakan kuesioner, yaitu dengan menambahkan 

metode kepustakaan. Sehingga dalam penelitian 

selanjutnya peneliti bisa mengerti alasan apa yang akan 

ditulis dalam kuesioner. 

 

E. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, atas rahmat dan hidayah 

yang diberikan Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, saat 

menulis dan membahas skripsi ini masih banyak yang perlu 

diperbaiki, baik dalam segi bahasa, penulisan, serta 

sistematika maupun dalam menganalisanya. Demikian, 

dengan melafalkan do’a semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

bagi yang membaca dan yang menulis sendiri, dan semoga 

skripsi ini bisa memberikan hidayah serta ilmu pengetahuan 

yang positif bagi keilmuan Ekonomi Islam. 

 


