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                  ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lima variabel independen yaitu 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, sanksi 

perpajakan, kondisi keuangan dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, dan untuk 

mengetahui intensitas pengaruh signifikan tiap variabel independen dalam mempengaruhi 

kepatuhan membayar pajak (dependen). Penelitian ini merupakan penelitian dengan data primer, 

metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode random sampling, dengan kriteria 

perusahaan industri menengah dan besar yang terdaftar di KPP PRATAMA Sukoharjo, 

perusahaan yang melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Jumlah sampel berdasarkan 

kuesioner yang telah disebar dan dipilih sesuai kriteria ada 40 perusahaan yang dapat diolah. 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan Uji ketetapan model 

yaitu Uji F dan Uji koefisien determinan (R
2
). Uji hipotesis t (t-test), Uji reliabilitas, Uji 

validitas Uji asumsi klasik juga digunakan dalam penelitian ini antara lain : uji normalitas, uji 

multikolinierita dan uji heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, Variabel pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 

Variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, dan 

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut maka kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan 

peraturan perpajkan dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh 

terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.  

Kata kunci : kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman akan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi keuangan 

dan tarif pajak. 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam 

negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan 

dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan 

potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi 

yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong 

perekonomian (Suhendra, 2010). 

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara 

perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa 

sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki 

peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan 

pembangunan di masa yang akan datang. 

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal 

dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara 

menuntut peningkatan penerimaan negara. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi 

pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di 

Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem 

perpajakan yang lebih modern (Saraswati, 2012). 



Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan 

memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak 

perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh 

meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor 

Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama 

bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil 

menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial 

yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak 

hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para 

pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang tidak diuraikan 

sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan 

kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam 

membayar pajak. 

2. Untuk menguji apakah persepsi sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan untuk membayar pajak. 

3. Untuk menguji apakah kondisi keuangan perusahaan dan tarif pajak mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bila 

mana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Penyuluhan pajak yang 

dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak 

tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam 

menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 

nasional (Suryadi, 2006 dalam Hardiningsih, 2011). 

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan 

 Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib 

pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui 

pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib 

pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem 

perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan 

kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, 

melaporkan sendiri pajak yang terutang.  

3. Persepsi sanksi perpajakan 

 Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). 

 



4. Kondisi Keuangan 

 Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari 

tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow) (Susanto, 2012 dalam 

Saraswati 2012). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin 

likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba 

akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi 

menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, 

selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.  

5. Tarif Pajak 

Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi 

wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang 

pajak. Bersarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai 

presentase tetapi bisa dengan nilai nominal (Aris dan Mujiyati, 2010). 

6. Kepatuhan wajib pajak 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. ”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain, 1994 dalam Saraswati 2012). Kepatuhan 

adalah motifasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang 

merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan 

demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada 

waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang 

dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. 

 



METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian survei yang mana data pokok dari sampel suatu 

populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuisioner. Peneliti tidak membuat 

kuisoner sendiri tetapi mereplikasi kuisioner penelitian terdahulu. Penelitian ini terdiri dari 

dua variabel, yaitu : variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan tarif 

pajak), dan variabel dependen (kepatuhan membayar pajak). 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan perusahaan industri pengolahan kelas 

menengah dan besar yang terdaftar di Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Sukoharjo dan 

masih aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian ini adalah tax 

professional yang ditunjuk perusahaan untuk melaporkan perhitungan pajaknya. 

C. Data dan Sumber Data 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik incidental sampling. 

Teknik incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu 

siapa saja yang secara incidental bertemu dengan peneliti dan dianggap sesuai kriteria yang 

sudah ditentukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai sampel. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang 

dibagikan kepada subjek, data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang 



subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa 

informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-

variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak 

menimbulkan tafsiran. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner untuk masing-masing 

variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. 

1. Pengukuran Variabel 

a. Kesadaran membayar pajak pada penelitian ini menunjukan seberapa besar tingkat 

kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran 

membayar pajak diukur dengan mengadopsi instrument yang di kembangkan oleh 

Muliari dan Setiawan (2009).  

b. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini mengacu 

pada tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang tax 

professional dari suatu perusahaan tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat 

ini. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini 

mengadopsi instrument yang dikembangkan oleh Widayati dan Nurlis (2010).  

c. Persepsi sanksi perpajakan dalam penelitian ini mengacu pada hukuman atau sanksi 

yang diberikan apabila tidak patuh membayar pajak. Persepsi sanksi perpajakan 

diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Muliari dan 

Setiawan (2009). 



d. Kondisi keuangan merupakan keadaan keuangan suatu perusahaan apakah pada saat 

perusahaan merugi, perusahaan itu masih aktif melaksanakan kewajiban 

perpajakannya atau tidak. Variabel kondisi keuangan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Mustikasari (2007).  

e. Tarif pajak merupakan tarif yang kecil atau besar apakah dapat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan. Variabel tarif pajak dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Alm, 

Bahl dan Murray (1999) dalam Hutagol, Winarno dan Pradipta, (2007). 

f. Kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini mengacu pada seberapa jauh tingkat 

kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak badan. Kepatuhan membayar pajak 

diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Harinurdin (2009).  

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji instrumen penelitian 

meliputi (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik meliputi (uji normalitas, uji 

heteroskedasitas, uji multikolinearitas), dan uji hipotesis (uji F, uji t, dan uji koefisien 

determinasi). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

.      Hasil perhitungan komputer didapatkan hasil perhitungan untuk nilai tersebut, dengan           

signifikan sebesar 0,05, diperoleh Fhitung 4,232 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0,004  

yang nilainya lebih kecil dari 0,05 (0,004 < 0,05 artinya model regresi tentang pengaruh 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, sanksi 

perpajakan, kondisi keuangan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sudah fit 

atau cocok. 



Berdasarkan analisis regresi berganda yang dilakukan maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

Variabel Koefisien thitung Signifikansi 

Kostanta 0,293 0,057 0,954 

KMP 0,403 2,101 0,043 

PPPP 0,341 2,429 0,021 

SP 0,082 0,632 0,532 

KK 0,317 2,085 0,045 

TP           0,060 0,276 0,784 

R
2
 0,384   

F Statistik 4,232  0,004 

            Sumber: Data Diolah, 2013 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

K= 0,293+ 0,403KMP+0,341PPPP+0,082SP+0,317KK+0,060TP +e 

a = 0,293 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, 

kondisi keuangan dan tarif pajak maka seharusnya memiliki kepatuhan membayar pajak. 

b1 = 0,403 dengan demikian dapat diketahui bahwa kesadaran membayar pajak 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 

b2 = 0,341 dengan demikian dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman 

peraturan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 

b3 = 0,082 dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan mampu    

meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 



  b4 = 0,317 dengan demikian dapat diketahui bahwa kondisi keuangan mampu 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 

b5 = 0,060 dengan demikian dapat diketahui bahwa tarif pajak mampu meningkatkan 

kepatuhan membayar pajak. 

Pengaruh antara kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib 

pajak badan di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai thitung sebesar 2,101 dan ttabel 

sebesar 2,042 sedangkan signifikansi sebesar 0,011. Karena nilai sig. < 0,05 dan thitung > dari 

ttabel maka H1 artinya variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muliari 

dan Setiawan (2009) dan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011). 

Pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan membayar pajak 

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak wajib pajak badan di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo. diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,429 dan ttabel 2,042 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,021. Karena nilai sig. 

< 0,05 dan thitung > dari ttabel maka H2 artinya variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis, (2010) 

yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 



Pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak  

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP 

Pratama Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai thitung sebesar 0,632 < dari ttabel 2,042 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,532. Karena nlai sig. > 0,05, maka H3 artinya variabel sanksi 

perpajakan tidak berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2009), 

yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 

Pengaruh antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan membayar pajak 

Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP 

Pratama Kabupaten Sukoharjo, diperoleh nilai thitung sebesar 2,085 > dari ttabel 2,042 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,045. Karena nlai sig. < 0,05, maka H4 artinya variabel kondisi keuangan 

berpengaruh signifikansi terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Mustikasari, (2007), yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dan didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Harinurdin (2009) dan Laksono (2009), yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

disuatu perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan 

kewajibannya yaitu membayar pajak. 

Pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak 

Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama 

Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai thitung sebesar 0,276 <  ttabel 2,042 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,784. Karena nlai sig. > 0,05, maka H5 artinya variabel tarif pajak tidak berpengaruh 

signifikansi terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang 



berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Alm, Bahl dan Murray, (1999) dalam Hutagol, 

Winarno dan Pradipta, (2007) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak. 

KESIMPULAN  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kondisi 

keuangan dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan di KPP 

Pratama Kabupaten Sukoharjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil perhitungan variabel kesadaran membayar pajak  diperoleh nilai 

thitung = 2,101 > dari ttabel 2,042 dan signifikansi sebesar 0,043. Karena nilai sig. < 0,05, 

berarti kesadaran membayar pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

membayar pajak. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan diperoleh nilai thitung = 2,429 > dari ttabel 2,042 dan nilai signifikansi sebesar 

0,021. Karena nilai sig. < 0,05, berarti pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai thitung = 0,632 

< dari ttabel 2,042 dan nilai signifikansi sebesar 0,532. Karena nlai sig. > 0,05, berarti 

sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan variabel kondisi keuangan  diperoleh nilai thitung = 2,085 

> dari ttabel 2,042 nilai signifikansi sebesar 0,045. Karena nilai sig. < 0,05, berarti 

kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 



5. Berdasarkan hasil perhitungan variabel tarif pajak diperoleh nilai thitung = 0,276 < dari  

ttabel 2,042 dan nilai signifikansi sebesar 0,784. Karena nlai sig. > 0,05, berarti tarif 

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 

B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian ini, diantaranya: 

1. Keterbatasan dalam pengambilan jumlah sampel penelitian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

yaitu terbatas pada wajib pajak badan perusahaan industri kelas menengah dan besar 

yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi. 

2. Metode yang digunakan adalah metode survai yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki kelemahan karena pengisian kuesioner mungkin saja dilakukan oleh orang 

lain, sehingga mempunyai hasil respon bias. 

C. Saran 

Dari keterbatasan-keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya disarankan untuk :  

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada wajib pajak badan industri, jasa dan 

dagang agar hasilnya tidak hanya mewakili keadaan satu badan saja dan dapat 

direprentasikan terhadap badan-badan yang lainnya. 

2. Selain menggunakan kuesioner dapat juga di tambahkan wawancara, sehingga data 

yang diperoleh menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Penelitian yang akan datang disarankan agar responden mendapatkan penjelasan yang 

cukup sebelum melakukan pengisian kuesioner, sehingga pernyataan-pernyataan di 

dalam kuesioner dapat benar-benar dipahami maksudnya oleh responden.  
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