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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulkan sebagai berikut :

1. Secara  Parsial  Variabel independen penghasilan  wajib  pajak  memiliki

pengaruh  terhadap  variabel  dependen  kepatuhan  wajib  pajak  dan  tidak

berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependent kepatuhan wajib pajak

dalam membayar  pajak bumi dan bangunan di  Kecamatan Ilir  Timur II

Kota Palembang Sumatera Selatan. 

2. Secara  Parsial  Variabel independen kesadaran  wajib  pajak  tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan tidak

signifikan terhadap variabel  dependent kepatuhan  wajib  pajak  dalam

membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Ilir  Timur  II  Kota

Palembang Sumatera Selatan. 

3. Secara  Parsial  Variabel independen pengetahuan  perpajakan  memiliki

pengaruh  terhadap  variabel  dependen  kepatuhan  wajib  pajak  dan  tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent kepatuhan wajib pajak

dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Kecamatan  Ilir  Timur  II

Kota Palembang Sumatera Selatan

4. Variabel penghasilan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan

perpajakan secara simultan  berpengaruh secara positif dan tidak  signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

di Kecamatan Ilir Timur II  Kota Palembang Sumatera Selatan.
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5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, dan berdasarkan keterbatasan yang dimiliki

maka terdapat  beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai  masukan untuk

lebih meningkatkan  hasil dari penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penambahan jumlah dalam penyebaran kuesioner  dengan harapan data  

yang diperoleh melalui kuesioner tersebut atau hasil yang akan didapat  

lebih meyakinkan dengan wawancara langsung terhadap responden agar  

padapengisian kuesioner mencerminkan jawaban sebenarnya.

Diharapkan  pada  penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  variabel

independen  yang  akan  mempengaruhi  variabel  dependen  yang  akan

diteliti,  seperti  sikap  wajib  pajak,  sistem administrasi  pajak,  penegakan

hukum pajak,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  variabel–variabel  lain

yang dapat mempengaruhi variabel dependen dikarenakan pada penelitian

ini hanya 7,2% kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variable

penghasilan  Wajib  pajak  (X1),  kesadaran  wajib  pajak  (X2),  dan

pengetahuan  perpajakan  (X3)  sedangkan sisanya sebanyak  92,8%

dipengaruhi oleh variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam variabel

penelitian ini.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel

penelitian.


