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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh self 

assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Bandung Karees, maka pada bagian akhir penelitian ini peneliti menarik 

kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penerapan self assessment system dalam meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak masih rendah. Buktinya pada tahun 2008 penerapan self assessment 

system dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 43,59% dan 

mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 41,60% serta mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2010 menjadi 35,91%. Pada tahun 2011 

mengalami kenaikan kembali menjadi 37,62%. Tahun 2012 mengalami 

penurunan kembali menjadi 33,57%. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

masih sangat rendah karena masih banyak jumlah SKP yang terbit. Dalam 

KPP Pratama Bandung Karees jumlah SKP yang terbit tidak sesuai dengan 

jumlah Wajib Pajak yang diperiksa dikarenakan satu Wajib Pajak bisa 

diterbitkan SKP lebih dari satu. Presentase antara jumlah wajib pajak yang 

diperiksa dengan SKP yang terbit mengalami fluktuasi. Tahun 2008 sebesar 

1.075%, mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 365,78 % serta  

mengalami penurunan kembali pada tahun 2010 menjadi 319,54%. 
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Sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 643,05% dan pada 

tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi 920,00%. 

3. Penerapan self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 

wajib  pajak   diperoleh   hasil   perhitungan   regresi   linier   berganda   yaitu  

Y = 43,359 + 1,339X1 – 0,009X2 + €. Berdasarkan koefisien korelasi 

diperoleh r = 0,866 hal ini berarti penerapan self assessment system dan 

pemeriksaan pajak berpengaruh erat/sangat kuat terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak . Sedangkan koefisien determinasi (Kd) sebesar 0,749 atau  74,9%, 

dengan kontribusi dari self assessment system sebesar 73,8 % dan 

pemeriksaan pajak sebesar 1,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

penerapan self assessment system dan pemeriksaan pajak memberikan 

pengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 100%-74,9% = 25,1% merupakan pengaruh dari 

variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan uji hipotesis diketahui 

493,1hitungF  < 200tabelF
 
atau nilai probabilitas 0,501 > 0,05, artinya tidak 

terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari  penerapan self assessment 

system dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

5.2. Saran 

Saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian adalah : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebaiknya lebih 

sering dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tata cara dan 

peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak akan melakukan kewajiban 
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perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sumber 

Daya Manusia di bidang pemeriksaan sebaiknya di tambah lagi karena 

jumlah wajib pajak selalu bertambah setiap tahunnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti topik ini, saran 

yang dapat penulis berikan adalah menambah jumlah variable independen 

yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak. 

  

 


