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 BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam 

menggunakan e-Filing sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang bekerja di Kabupaten Bantul. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah sebanyak 60 orang, dimana 20 kuesioner diperoleh dari pegawai 

dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan 

sisanya berjumlah 40 diperoleh dari pegawai Kantor Badan Pusat Statistik 

D. I. Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

primer dengan teknik kuesioner. Berdasarkan pada data yang telah 

dikumpulkan dan pengujian yang sudah dilakukan terhadap permasalahan 

dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, pengalaman, 

keamanan dan kerahasiaan, serta norma subjektif tidak berpengaruh 

terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing.  

2. Variabel kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak berpengaruh 

positif terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan e-Filing. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan dalam penelitian 

in antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

bekerja di Kabupaten Bantul, tidak termasuk Wajib Pajak Badan. 

2. Kuesioner dalam penelitian ini tidak dapat disebarkan secara online, 

karena data Wajib Pajak bersifat sangat rahasia. 

3. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner sehingga data yang dihasilkan mempunyai 

kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadi bias sebagai akibat 

dari adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden 

terhadap pertanyaan yang diajukan. 

4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-Filing dalam 

pelaporan pajaknya masih sedikit, sehingga sampel yang didapat 

tergolong sedikit meskipun telah memenuhi sampel minimal yang 

dibutuhkan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti antara lain: 

1. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) diharapkan dapat lebih sering 

melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan             

e-Filing. 
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2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya melakukan penyederhanaan 

sistem e-Filing karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa 

kesulitan dalam menggunakan e-Filing. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis 

sebaiknya menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap intensitas 

perilaku dalam menggunakan e-Filing. 

4. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperbesar jumlah sampel penelitian, 

sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat. 

 


