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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa 

Terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut, dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1. Hasil  penelitian menunjukkan Kepatuhan wajib pajak berbanding lurus 

dengan Penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut. Jadi apabila Kepatuhan 

wajib pajak mengalami peningkatan maka Penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Garut akan meningkat. 

2. Hasil  penelitian menunjukkan perubahan penagihan pajak dengan surat paksa 

berbanding lurus dengan Penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut. Jadi 

apabila penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan 

sedangkan Kepatuhan wajib pajak tidak mengalami perubahan (konstan) 

3. Hasil  penelitian menunjukkan Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak 

dengan surat paksa memberikan pengaruh yang kuat terhadap Penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Garut. Ada kontribusi dari Kepatuhan wajib pajak 

dan penagihan pajak dengan surat paksa dalam mempengaruhi Penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Garut.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Pengaruh 

Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Garut, penulis mencoba memberikan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, 

antara lain adalah:  

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut harus terus melakukan upaya upaya 

menjaga kestabilan penerimaan pajak yang sudah melebihi target dan terus 

meningkatkan penerimaan pajak dari segi penagihan pajak dengan surat paksa 

maupun kepatuhan wajib pajaknya.Perlu adanya sanksi-sanski tegas yang 

harus diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut agar para wajib 

pajak dapat membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan 

dengan tepat waktu. Di harapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut tetap 

melakukan pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan pada Wajib 

Pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan. 

2. Untuk Wajib Pajak 

Untuk Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang 

nantinya pemerintah memberikan fedback kepada publik baik dalam bentuk 

langsung maupun tidak langsung.  
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3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian dengan memperbanyak jumlah data yang diinginkan atau 

menambahkan jumlah variabel independen. 

 


