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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang tanggung jawab moral, kesadaran Wajib 

Pajak dalam membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tingkat 

kepatuhan yang tinggi muncul karena adanya niat dari dalam ataupun dorongan 

dari luar diri Wajib Pajak, tanggung jawab moral akan muncul karena ada niat 

dari dalam diri Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tersebut memiliki niat dan 

beriktikad baik untuk mematuhi peraturan perpajakan maka hal tersebut akan 

meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran 

yang tertanam pada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya memiliki 

peranan yang penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak 

yang memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi maka akan mampu 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut. 

3. Sanksi pajak mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara tanggung 

jawab moral terhadap kepatuhan pajak. Adanya sanksi pajak mampu 

memunculkan niat dan tanggung jawab moral Wajib Pajak untuk membayarkan 

pajaknya tepat waktu. Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat 

dipaksakan akan membuat Wajib Pajak semakin tergugah untuk membayarnya 
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karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan 

merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. 

4. Sanksi pajak mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak 

terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar oleh  

Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. 

Oleh sebab itu kesadaran diri Wajib Pajak terhadap sanksi pajak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 

B. Saran 

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta . Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk 

cakupan wilayah yang diteliti dapat diperluas untuk menghasilkan hasil yang 

lebih maksimal dan dapat menggambarkan keadaan yang lebih nyata. 

2. Bagi penelitian selanjutnya metode pengumpulan data dapat ditambah dengan 

cara melakukan wawancara singkat kepada setiap Wajib Pajak. Wawancara ini 

dilakukan dengan tujuan agar hasil yang diperoleh langsung berdasarkan jawaban 

responden dan responden dapat menjelaskan setiap permasalahan dalam 

penelitian dengan jelas dan tidak dibuat-buat. 

3. Dalam penelitian ini hanya mencantumkan beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak, untuk peneliti selanjutnya Dapat menambahkan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Bagi Dirjen pajak dapat memberikan sosialisasi lebih intens terkait pengetahuan 

pajak kepada wajib pajak karena pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan 
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berpengaruh juga terhadap kesadaran wajib pajak akan pajak terutangnya kepada 

negara. Sosialisasi yang diberikan diharapkan mampu mendorong tanggung 

jawab moral wajib pajak untuk membayarkan, menyampaikan dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang lingkup dari penelitian ini dilakukan hanya pada Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya. Oleh 

karena itu, diperlukan penelitian baru yang dilakukan di beberapa Daerah sekita 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam mengumpulkan data untuk 

dapat menganalisis hasil dari jawaban atas permasalahan dalam penelitian. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah satu metode 

pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara langsung kepada responden. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu tanggung jawab moral, 

kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan masih banyak faktor-faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

sehingga kesimpulannya terbatas. 

 


