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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan melihat hasil analisis yang menunjukan bahwa  besarnya t hitung = 

3.292 > t tabel = 1,989 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil 

daripada α = 0,05 (0. 001 < α 0.05). Sehingga dari hasil tersebut dapat 

menjelaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat berperan penting dan  

berpengaruh baik terhadap kemauan mengikuti program tax amnesty, dimana 

semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti tax 

amnesty cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah kesadaran 

wajib pajak maka kemauan mengikuti tax amnesty cenderung semakin rendah. 

2. Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemauan Mengikuti Program Tax Amnesty. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

melihat hasil analisis yang menunjukan bahwa  besarnya t hitung = 2.805 > t 

tabel = 1,989 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil daripada α = 

0,05 (0. 006 < α 0.05). Dari hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa 

semakin tinggi dan berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak maka 

kemauan mengikuti program tax amnesty cenderung semakin tinggi guna 

menghindari sanksi-sanksi yang ada. Sebaliknya semakin rendah atau lemah 
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sanksi yang diberikan kepada pelanggar maka kemauan mengikuti program tax 

amnesty cenderung semakin rendah pula. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sehingga penetiliti dapat 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor 

Bagi KPP Pratama Semarang Candisari, diharapkan untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan sanksi dengan tegas sesuai 

aturan yang berlaku. Karena kualitas pelayanan yang baik  dapat meningkatkan 

kesadaran wajib pajak untuk taat pajak dan akan meningkatkan kemauan 

mengikuti program tax amnesty wajib pajak. Penelitian ini diharapkan juga 

dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

atau diskusi terkait perencanaan dan pelaksanaan sistem perpajakan atau 

program perpajakan yang baru. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah ukuran 

sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitiannya memiliki daya 

generalisasi yang lebih kuat. 

b. Peneliti juga menyarankan menambahkan variabel yang dapat memperluas 

penelitian, seperti menambah variabel yaitu kualitas pelayanan kepada 

peserta amnesti pajak sehingga mengevaluasi program amnesti pajak yang 

diterapkan pada tahun 2016, atau variabel yang lainnya.  

 


