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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 

kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-

filing, dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga H1 ditolak. 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga H2 diterima. 

3. Biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sehingga H3 ditolak. 

4. Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sehingga H4 diterima. 

5. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak, sehingga H5 ditolak. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini terdapat 

keterbatasan yang dialami. Keterbatasan ini perlu diperhatikan bagi 

peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian maupun para pembaca.



78 

 

 

 

 Keterbatasan pada penelitian ini semoga tidak mengurangi manfaat 

yang ingin dicapai dan dapat diatasi oleh peneliti selanjutnya. Adapun 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan 

kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga 

memungkinkan bahwa jawaban dari responden tidak mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi tertentu masing-masing 

responden. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen 

sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk variasi terhadap 

variabel dependen.  

3. Lingkup penelitian terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, 

dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas, sehingga 

hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak 

lainnya. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang 

bermanfaat diantaranya: 

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen 

dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali 

variabel dalam penelitian ini. 
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2. Lingkup penelitian dan waktu penelitian yang digunakan terbatas, 

diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menambah wajib pajak 

orang pribadi dan badan di kantor pajak yang lain serta menambah 

waktu penelitian yang digunakan. 

3. Kualitas pelayanan dan Penyuluhan atau Sosialisasi Perpajakan yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta seharusnya lebih ditingkatkan 

lagi, serta Biaya Kepatuhan Pajak lebih diminimalisir agar wajib pajak 

konsisten dalam melakukan kewajibannya membayar pajak 


