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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya serta pembahasan

yang disertai dengan teori-teori yang mendukung, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang

peraturan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Karees tergolong cukup memadai. Hal ini tercermin pada tabel 4.11,

hasil analisis tersebut menunjukkan rata-rata prosentase sebesar

56,20% yang termasuk ke dalam kategori Cukup baik.

2. Kesadaran Wajib Orang Pribadi tentang peraturan perpajakan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung karees tergolong cukup

memadai. Hal ini tercermin pada tabel 4.17, hasil analisis tersebut

menunjukkan rata-rata prosentase 57,16% yang termasuk ke dalam

kategori cukup baik.

3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Bandung Karees tergolong cukup memadai. Hal ini

tercermin pada tabel 4.22, hasil analisis tersebut menunjukkan rata-rata

prosentase 60,60 yang termasuk ke dalam kategori cukup baik.
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4. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara parsial

berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama bandung Karees.

5. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan

berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

6. Besarnya nilai korelasi sebesar 0,738. Hal ini dapat diartikan bahwa

variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang kuat. Hasil R square

= 0,545 berarti variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh

variabel pengetahuan perpajakan dan variabel kesadaran Wajib Pajak

sebesar 54,5% sedangkan sisanya 45,5% dijelaskan oleh faktor-faktor

yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai berikut:

1. Peneliti yang Akan Datang

 Penelitian yang dilakukan peneliti ini terbatas pada pengetahuan

perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi tingkat

Kepatuhan . Peneliti tidak meneliti lebih lanjut mengenai faktor lain
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yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Hal ini menjadi masukan bagi

peneliti selanjutnya untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti lebih

lanjut dalam penelitian ini.

 Unit analisis pada penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak

Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Peneliti tidak melakukan penelitian untuk Wajib Pajak yang lain

seperti Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan. Hal ini dapat menjadi

masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian

ini.

 Guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, peneliti

menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti implikasi

hubungan kausalitas pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib

Pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan

pajak.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan dan

kesadaran Wajib Pajak tergolong cukup baik. Untuk itu, Direktorat Jenderal

Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak harus lebih meningkatkan sosialisasi

kepada Wajib Pajak. Dengan sosialisasi tersebut, diharapkan Wajib Pajak

menjadi lebih paham paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan
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sadar akan manfaat pajak sebagai sumber utama negara sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.


