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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas, dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 

23,6%. 

2. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepatuhan Wajib 

Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cicadas, dengan kontribusi pengaruh yang diberikan 

sebesar 30,0%. 

3. Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan 

pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, dengan kontribusi 

pengaruh yang diberikan sebesar 54,6% sedangkan sisanya sebesar 100%-

54,6% = 45,4% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 
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1. Dalam pemilihan sampel penelitian yang hanya menggunakan sampel 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di KPP Pratama Cicadas, tidak 

termasuk Wajib Pajak Badan. Sehingga ruang lingkup menjadi kecil. 

2. Metode untuk mengumpulkan data yang menggunakan data survey berupa 

kuisioner yang memiliki kelemahan yaitu terdapat beberapa responden 

yang menjawab dengan tidak serius. 

3. Dalam penelitian ini hanya menguji dua faktor yang mempengaruhi 

penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu kualitas pelayanan dan 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga kemungkinan tidak 

diketahuinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat penerimaan 

pajak. 

4. Metode dalam pengambilan sampling yang digunakan yaitu metode simple 

sampling random, sehingga tidak dapat diketahui perwakilan setiap 

penggolongannya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

peneliti mencoba untuk memberi saran yang baik bagi peneliti selanjutnya dan 

bagi aparat pajak yang terdapat di KPP Pratama Cicadas. 

 

5.3.1 Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan 

responden baik dari cakupan wilayah maupun jenis Wajib Pajak. 
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2. Penelitian selanjutnya disarankan dalam pengisian kuisioner harus 

memberikan penjelasan yang cukup kepada responden sehingga 

pernyataan-pernyataan di dalam kuisioner dapat dipahami dengan baik. 

3. Menggunakan variabel lain selain Kualitas Pelayanan Publlik yang dapat 

mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan atau mencari objek 

penelitian yang lain agar memberikan gambaran yang berbeda. 

4. Penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti dengan topik yang sama 

dalam menggunakan alat analisis yang lain supaya dapat diketahui variasi 

hasil penelitian yang berbeda dan baru.  

 

5.3.2 Untuk Aparat Pajak 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menghasilkan kesimpulan diatas, maka 

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bandung Cicadas hendaknya segera 

melakukan evaluasi pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan yang 

lebih mudah sehingga Wajib Pajak memperoleh pelayanan yang 

maksimal. Selanjutnya pegawai di KPP Pratama Bandung Cicadas harus 

lebih memperhatikan dalam membimbing Wajib Pajak terutama Wajib 

Pajak baru.  

2. Lebih meningkatkan fasilitas pelayanan berbasis teknologi informasi 

supaya Wajib Pajak lebih maksimal dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas 

yang tersedia di KPP Pratama Bandung Cicadas, dan akan memberikan 

manfaat bagi Wajib Pajak dan KPP Pratama Bandung Cicadas. 

 


