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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 

dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran dalam membayar pajak. 

Atas dasar yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik asumsi 

klasik dan regresi linear berganda, dapat ditarik kesimpulan mengenaifaktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 nilai ini jauh lebih 

kecil dari 0,05 (0,00<0,05), ini berarti hipotesis diterima. Dapat 

disimpulkan pengetahuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kesadaran wajib pajak. Hai ini menunjukan bahwa makin tinggi 

pengetahuan masyarakat tentang perpajakan maka makin tinggi pula 

kesadaran membayar pajak. 

2. Tingkat Pendidikan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,014 nilai ini 

lebih kecil dari 0,05 (0,014<0,05), ini berarti hipotesis diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh 

terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak, karena memang 

seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin 

sadar bagi wajib pajak untuk membayar pajak. 

3. Hasil uji regresi yang ditemukan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,196. Hal ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan dan tingkat 

pendidikan mempengaruhi kesadran wajib pajak sebesar 19,6%, 

sedangkan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam analisis ini. 

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin bermanfaat. Bagi 
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pemerintah, ada pengaruh positif pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap 

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hingga saat ini masih ada kesan 

aparatur pajak seolah-olah hanya berpikir bahwa penerimaan pajak hanya 

diperoleh jika menambah objek pajak, hal ini disebabkan karena menjadikan 

target penerimaan sebagai sasaran utama dan kurang memperhatikan tugas-

tugas lainnya yang harus diemban, akibatnya aparat pajak lebih memposisikan 

dirinya sebagai petugas penarik saja, dan melupakan tugas lainya yang juga 

harus dikerjakan, yaitu memberikan, pelayanan, pembinaan kepada masyarakat 

tentang pajak. Apalagi masyarakat yang memiliki keterbatasan wawasan dan 

pengetahuan tentang pajak, pemerintah harus melakuakan sosialisasi tentang 

pajak secara berkala agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang luas 

tentang pajak khususnya manfaat pajak bagi kemajuan Negara, sehingga 

dengan demikian masyarakat akan sadar untuk membayar pajak. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran 

yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah

Pemerintah sebagai embuat keputusan dan kebijakan bisa memberikan

kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarrkan

khususnya tentang Perpajakan

2. Bagi Instansi Pajak

Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak di masyarakat.

Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televise, radio maupn surat kabar

serta media lainnya. Bila perlu secara berkala DJP mengadakan acara

yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran

perpajakan. Hal ini dapat dilakukanpula dengan sosialisasi di profesi-

profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh

kalangan tersebut

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang tertarik untuuk melakukan kajian di bidang yang sama

dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam
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penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi 

dalam penelitian ini masi dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan 

variabel bebas. 
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