
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai 

pengaruh Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Sistem e-billing, Religiositas 

terhadapa kesungguhan membayar pajak sebagai berikut: 

1. Variabel Tingkat kepercayaan terhadap kesungguh membayar pajak 

menunjukkan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesungguhan 

membayar pajak.. 

2. Variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesungguh membayar 

pajak menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kesungguhan membayar pajak. 

3. Variabel Penerapan sistem e-billing terhadap kesungguhan membayar pajak 

menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap 

kesungguhan membayar pajak. 

4. Variabel religiositas terhadap kesungguhan membayar pajak menunjukkan  

bahwa religiositas berpengaruh terhadap kesungguhan membayar pajak. 

5. Variabel Tingkat Kepercayaan pada Sistem pemerintahan dan hukum, 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan sistem e-billing, dan 

Religiositas terhadap kesungguhan membayar pajak menunjukkan semua 
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variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara 

simultan terhadap kesungguhan membayar pajak.. 

6. Hasil pengujian koefisie determinansi (adj.R
2
) memberikan gambaran bahwa 

masih ada 71,7% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 

yang dapat mempengaruhi variabel kesungguhan  membayar pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengusulkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Instansi Pajak 

a. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak harus terus meningkatkan 

kualitas pelayanan pajak, baik berupa peningkatan sumber daya manusia 

(SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak 

untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya. 

b. Melakukan sosialisasi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan 

masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta 

tatacara pembayaran pajak yang benar. 

2. Bagi wajib pajak 

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

terhadap peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat berlaku jujur 

dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan wajib pajak badan sebagai 

responden atau menambah jumlah sampel yang lebih luas dari penelitian 

ini sehingga penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi dengan baik. 

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini hanya mengukur religiositas wajib 

pajak secara sedarhana saja, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya   

diharapkan dapat memperluas aspek pengukurannya, seperti pengetahuan 

responden terhadap agama, praktek agama, dan aspek-aspek lain yang 

berhubungan dengan tingkat keagamaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti dengan berbagai 

variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kesungguhan 

membayar pajak, seperti karakteristik wajib pajak, kualitas pelayanan, 

kualitas sumber daya manusia, gender, dan pengetahuan manfaat pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


