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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengetahuan pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut   

1. Biaya kepatuhan dikatakan baik  dan memiliki hubungan yang sedang dengan 

Kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh 

biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji 

hipotesis biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengetahuan pajak dikatakan cukup baik yang memiliki nilai termasuk 

kategori baik, dan memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib 

pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh pengetahun pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Pengetahuan biaya kepatuhan dan pengetahuan pajak memiliki berpengaruh 

secara signifikan dan memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib 

badan. Hasil uji hipotesis secara simultan biaya kepatuhan dan pengetahuan 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 

yang menunjukkan adanya biaya kepatuhan dan pengetahuan pajak 

berhubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang kiranya 

dapat bermanfaat bagi perusahaan, antara lain : 

1. Biaya kepatuhan perpajakan dirasakan responden masih cukup tinggi hal 

ini dapat diatasi dengan terus dikembangkannya sistem administrasi 

berbasis elektronik seperti E-SPT dan E-Filling yang lebih canggih lagi 

sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri SPT tahunannya tanpa mengeluarkan biaya yang 

terlalu besar dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak.  

2. Peningkatan pengetahuan pada wajib pajak dapat dilakukan dengan cara 

memberikan sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak kepada Wajib Pajak, 

seperti mengadakan seminar perpajakan di lembaga-lembaga pendidikan, 

memberikan seminar perpajakan pada perusahaan-perusahaan kecil, 

menengah maupun perusahaan besar agar Wajib Pajak mengerti betapa 

pentingnya peran pajak untuk pembangunan negara. Selain itu petugas 

pelayanan pajak sebaiknya bersikap lebih ramah, banyak tersenyum, dan 

juga mampu memberikan pelayanan dengan cepat.  

3. Untuk meningkatkan kesadaran kewajiban angsuran pajak penghasilan 

wajib pajak, maka KPP Kota perlu meningkatkan penyuluhan-penyuluhan 

mengenai wajib pajak penghasilan terhadap masyrakat, dan iklan layanan 

masyarakat mengenai pajak di berbagai media, sehingga wajib pajak 

penghasilan akan akan mengerti dan mau untuk membayar pajak 

penghasilannya. 


