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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dalam penelitian ini bahwa: 

1. Variabel Surat Teguran (x1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t, Variabel x1 

memiliki nilai p-value (Asymp Sig) sebesar 0.040. Nilai ini lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. 

Berdasarkan kriteria uji t, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya ada 

pengaruh antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan.  

2. Variabel Surat Paksa (x2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil uji statistik t, Variabel 

x2 memiliki nilai p-value (Asymp Sig) sebesar 0.449. Nilai ini lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. 

Berdasarkan kriteria uji t, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima artinya tidak 

ada pengaruh antara surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.  

3. Variable surat teguran (x1) dan variable surat paksa (x2) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan 

hasil uji statistik F, menunjukkan bahwa nilai Sig. F untuk persamaan regresi 

adalah sebesar 0.025. Seluruh variable mempunyai nilai masing-masing lebih 

kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 
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5.2. Saran 

          Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa 

saran bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan juga 

memberikan bimbingan dan konsultasi sehingga dapat lebih meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

2.  Bagi wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan pajak formil dan 

pengetahuan pajak materil terutama pengetahuan pajak formilnya sehingga 

dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya 

dalam bidang perpajakan. 

 

 

 


