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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran 

perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan: 

1. Nilai t-hitung Kesadaran Perpajakan sebesar 3,772 dengan nilai 

signifikansi 0,000 serta t tabel 1,991. Nilai signifikansi 0,000 ≤ 0,05 serta 

t hitung 3,772 > 1,991 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kesadaran Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

2. Nilai t-hitung Sikap Rasional sebesar 2,365 dengan nilai signifikansi 

0,021 serta t tabel 1,991 . Nilai signifikansi 0,021 ≤ 0,05 serta t hitung 

2,365 > 1,991 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sikap Rasional 

berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Nilai t-hitung Lingkungan sebesar 2,417 dengan nilai signifikansi 0,018 

serta t tabel 1,991 . Nilai signifikansi 0,018 ≤ 0,05 serta t hitung 2,417 > 

1,991 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lingkungan 

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Nilai t-hitung Sanksi Denda sebesar 4,688 dengan nilai signifikansi 0,000 

serta t tabel 1,991 . Nilai signifikansi 0,000 ≤ 0,05 serta t hitung 4,688 > 

1,991 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Denda 

berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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5. Nilai t-hitung Sikap Fiskus sebesar 2,880 dengan nilai signifikansi 0,005 

serta t tabel 1,991 . Nilai signifikansi 0,005 ≤ 0,05 serta t hitung 2,880 > 

1,991 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sikap Fiskus 

berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

6. Angka koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,815 atau 81,5%. Hal ini 

berarti 81,5 % variasi perubahan variabel Y dijelaskan oleh variasi 

perubahan variabel bebas. Sementara sisanya sebesar 18,50% 

diterangkan oleh faktor lain diluar kedua variabel di atas yang tidak ikut 

terobservasi. 

 
6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak disarankan pihak Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan mengadakan 

sosialisasi peraturan, sanksi dan denda kepada masyarakat melalui 

leaflet, brosur, pameran seminar dan lain-lain. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar memasukkan variabel lain yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan tentang 

peraturan, sosialisasi dan lain-lain. 

 

 

 


