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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tax amnesty, pengetahuan 

perpaja kan, sosialisasi perpajakan,dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tax  amnnesty secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tax 

amnesty tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya 

pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

3. Sosialisasi perpajakan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya 

sosialisasi perpajakan tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

4. Ketegasan sanksi pajak perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya 

ketegasan sanksi pajak  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tax amnesty, pengetahuan 

perpajakan, sosialisasi perpajakan,dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak, dapat memberikan saran sebagai berikut: 
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1. KPP Pratama Bengkalis harus mengadakan sosialisasi secara rutin agar 

lebih giat dalam menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak kepada 

masyarakat, bertindak profesional dan memiliki mental yang siap 

melayani wajib pajak dengan sebaik-baiknya serta memberikan fasilitas 

yang memadai kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa puas dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Sanksi pajak juga 

harus disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak 

dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak 

dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut serta perlu 

ditingkatkan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak jera dan dapat 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel pendukung 

misalnya faktor eksternal yang menyangkut kepatuhan  wajib pajak. Selain 

itu dapat memperluas sampel penelitian sehingga memungkinkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peningkatan kualitas instrumen juga 

dibutuhkan agar meminimalisir resiko bias data. 

 


