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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

penelitian ini dilakukan  bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filing, E-Billing, Tax Amnesty, dan Pengetauan Wajib Pajak Terhadap 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak di 

Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem E-Filing tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasa bahwa pengoperasian sistem tersebut 

dianggap sulit, terutama bagi yang baru menggunakannya.  

2. Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhannya membayar pajak apabila 

sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Oleh sebab 

itu E-Billing dirasa mempermudah proses pembayaran pajak bagi Wajib 

Pajak, sehingga dapat meningkatkan minat Wajib Pajak untuk patuh terhadap 

pajak. 

3. Wajib Pajak akan semakin patuh terhadap pajak apabila terdapat suatu 

kebijakan yang dirasa sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak. Tax amnesty 

merupakan kebijakan yang dirasa menguntungkan dan memudahkan Wajib 

Pajak dalam mengungkapkan asetnya sebagai objek pajak, sehingga hal 

tersebut mampu memicu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 



 
 

74 
 

4. Wajib Pajak dengan pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi akan 

semakin sadar terhadap pentingnya membayar pajak. hal tersebut terjadi 

karena Wajib Pajak tahu makna pajak dan manfaatnya.  Pelaksanaan 

kewajiban perpajakan akan semakin tinggi apabila Wajib Pajak memiliki 

pengetahuan pajak yang baik. 

B. Saran  

Saran yang diusulkan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah hendaknya memberikan berbagai cara mengenai informasi 

tentang perpajakan terhadap masyarakat. Memberikan informasi seperti 

penyuluhan pajak mengenai sistem-sistem yang diberikan guna 

mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, selain itu juga 

mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat berubah-ubah. Dengan demikian 

masyarakat akan tahu secara pasti dan tidak hanya menerka-nerka tentang 

sistem perpajakan di Indonesia dan juga manfaat atau timbal baliknya bagi 

masyarakat. Diharapkan dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Penelitian berikutnya dapat melakukan teknik pengambilan data yang berbeda 

seperti observasi dan wawancara yang dapat mendukung data yang dihasilkan 

dari kuisioner sehingga dapat mengindari perbedaan persepsi dari responden. 

Selain hal tersebut penelitian selanjutnya dapat memilih responden dengan 

populasi yang lebih luas. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Berikut merupakan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yang dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya guna mendapatkan hasil 

yang semakin akurat. 

1. Dalam penelitian ini subjek penelitian hanya berasal dari Wajib Pajak yang 

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan wiraswasta (pengusaha) 

yang terdapat di Kabupaten Ngawi, dimana cakupan respondennya masih 

sangat sempit, sehingga untuk penelitian sebelumnya dapat mengambil 

subjek penelitian yang lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Ngawi oleh peneliti, sehingga 

untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain atau yang lebih 

luas cakupannya. 

3. Penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, 

Tax Amnesty, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak, sehingga bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Kuisioner penelitian tidak dimasukan dalam lampiran karena masih terdapat 

ketidak sempurnaan. 

 

 


