
84 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan 

Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi” maka dapat disimpulkan: 

1. Perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

PajakPratama Bandung Cicadas, pada umumnya mengalami penurunan. 

Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 dan penurunan terendah terjadi 

pada tahun 2012 pada periode penelitian 

2. Perkembangan tingkat pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan 

PajakPratama Bandung Cicadas mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 

2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2010 

mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami 

kenaikan kembali 

3. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cicadas mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2009 dan 

2010 mengalami penurunan, namun pada taun 2011 dan 2012 mengalamim 

kenaikan. 

4. Berdasarkan uji statistic diperoleh informasi sebagai berikut: 

a. Secara simultan: diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 4,024 + 

0,966 X1 + 0,567 X2. besarnya koefisien korelasi Kepatuhan Wajib Pajak 
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Dan Pencairan Tunggakan Pajak dengan Penerimaan Pajak sebesar 0,958. 

Nilai tersebut berada pada 0,60 -0,79 artinya Kepatuhan Wajib Pajak Dan 

Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

Penerimaan Pajak. Koefisien determinasinya diperoleh sebesar 0,918 atau 

91,8, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1), dan Pencairan 

Tunggakan Pajak (X2)  mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak 

sebesar 91,8% dan sisanya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai 

Fhitung (41,233) > Ftabel (19,00) artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh secara simultan dari seluruh variabel bebas 

(kepatuhan wajib pajak X1 dan pencairan tunggakan pajak  X2) terhadap 

variabel terikat (penerimaan pajak penghasilan orang pribadiY). 

b. Secara Parsial:  

 Besarnya koefisien korelasi antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Penerimaan Pajak sebesar 0,683. Nilai tersebut berada antara nilai 

0,60-0,799 artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki keeratan 

hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib 

Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sebesar 46,6% dan 

sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai thitung (3,619) 

> ttabel (3,182) artinya, Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh 

secara parsial dari kepatuhan wajib pajak  terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi Periode 2008-2012. 

 besarnya koefisien korelasi antara Pencairan Tunggakan Pajak dengan 

Penerimaan Pajak sebesar 0,486. Nilai tersebut berada antara nilai 
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0,40-0,599 artinya variabel Pencairan Tunggakan Pajak memiliki 

keeratan hubungan yang cukup kuat dengan Penerimaan Pajak. 

Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 

sebesar 23,8% dan sisanya sebesar 76,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Nilai thitung (4,969) > ttabel (3,182) artinya, Ho ditolak. Dengan demikian 

terdapat pengaruh secara parsial dari Pencairan Tunggakan Pajak 

terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Periode 2008-

2012. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Pihak KPP Pratama Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian apabila kepatuhan wajib pajak dan pencairan 

tunggakan pajak meningkat maka berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

juga menjadi meningkat. Oleh karena itu diharapkan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kota Bandung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun 

pencairan tunggakan pajak agar penerimaan pajak menjadi optimal dan 

meningkat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua variabel independent 

dan satu variabel dependen. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 

memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktor 
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lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak seperti sistem administrasi 

dan kualitas petugas pajak selain yang sudah penulis teliti dan disajikan dalam 

penelitian ini.  


