BAB V

PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan

perpajakan, pendidikan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.Data penelitian ini diambil dari data
primer melalui kuesioner.Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 buah kepada
wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya
Selanjutnya dan kuesioner yang diolah sebanyak 88 buah.Sampel dalam penelitian
ini diambil dengan metode convenience sampling.Penelitian ini menggunakan
analisis regresi linier berganda dalam menganalisis variabel-variabelnya.
Hasil penelitian mengenai analisis pengaruh pengetahuan perpajakan,
pendidikan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil untuk variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan pengetahan
perpajakan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai
peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Hasil untuk variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajibpajak kendaraan bermotor, karena Tingkat pendidikan yang rendah juga
akanberpeluang Wajib Pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya
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karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang
diterapkan.
3. Hasil untuk variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kualitas pelayanan
yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Hasil untuk variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi denda yang dipandang
akan lebih merugikan, wajib pajak kendaraan bermotor akan lebih patuh
membayar kewajiban perpajakannya

5.2

Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian yaitu jumlah butir pertanyaan yang

digunakan dalam kuesioner terlalu sedikit dan variabel dan sample yang
digunakan tidak dapat menjelaskan faktor yang banyak sehingga masih banyak
faktor yang ada diluar faktor penelitian tidak dapat dijelaskan.Keputusan yang
diberikan pada uji autokorelasi yaitu no decision.

5.3

Saran
Sesuai dengan simpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat

diberikan, yaitu:
Kesadaran dalam diri wajib pajak khususnya mengenai pajak
kendaraan bermotor merupakan partisipasi dari masyarakat untuk menunjang
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pembangunan daerah harus di tingkatkan.Dari pihak SAMSAT seharusnya dapat
menunjukkan bukti yang nyata bahwa iuran pajak kendaraan bermotor yang telah
dibayarkan sudah dimanfaatkan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
SAMSAT Surabaya Selatan diharapkan dapat membuat sanksi
perpajakan secara tegas, adil dan berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Untuk kualitas pelayanan sikap petugas sangat berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan SAMSAT Surabaya Selatan
terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tingkat kepatuhan wajib pajak
meningkat, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dapat
meningkat.
Bagi penelitian selanjutnya, pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner
perlu ada variasi pertanyaan yang digunakan terutama untuk sanksi perpajakan
karena terbatasnya jumlah pertanyaan. Selanjutnya perlu adanya penelitian yang
lebih lanjut yang berbeda variabel dan sample sehingga faktor yang ada diluar
penelitian bisa menjawab kecilnya R2 dari penelitian ini.
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