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Bab V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

dan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian parsial kualitas pelayanan dan pengetahuan 

pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi, namun kualitas pelayanan lebih berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan 

pengetahuan  pajak. Maka setiap peningkatan kualitas pelayanan, dapat 

memberikan peningkatan yang lebih signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajk orang pribadi dibandingkan dengan peningkatan pengetahuan 

pajak. 

2. Berdasarkan hasil pengujian simultan, kualitas pelayanan dan pengetahuan 

pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Maka semakin baik tingkat kualitas pelayanan dan 

pengetahuan pajak, akan semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 

mengajukan saran untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa masih 

rendahnya indikator jaminan dari kualitas pelayanan dan indikator 

pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT dalam pengetahuan pajak. 

Pada indikator jaminan wajib pajak masih merasakan bahwa petugas 

pelayanan masih belum bisa memberikan pengetahuan yang luas tentang 

pajak bagi wajib pajak. Selain itu pada indikator pemahaman prosedur 

atau cara pengisian SPT juga masih ada wajib pajak yang belum tahu dan 

belum mengerti berapa biaya pensiun yang dikenakan dan belum semua 

wajib pajak tahu bila wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk 

menjalankan hak dan kewajibannya dengan memakai surat kuasa khusus. 

Sehingga dari hasil penelitian tersebut peneliti berharap Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Karees dapat lebih meningkatkan kinerja pada 

kualitas pelayanan khususnya pada pengetahuan yang dimiliki oleh aparat 

pajak sehingga dapat memberikan pengetahuan ketika wajib pajak tidak 

mengetahuinya, dengan cara melakukan training kepada aparat pajak. 

Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees diharapkan 

dapat lebih mensosialisasikan tentang pajak, sehingga wajib pajak dapat 

menambah wawasan tentang perpajakan. 
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2. Bagi Penulis Selanjutnya 

Untuk penulis selanjutnya, disarankan agar penelitian dapat dikembangkan 

dari sudut penelitian yang berbeda dan dengan menggunakan variabel-

variabel lainnya atau indikator-indikator lainnya dan mengambil sampel 

yang lebih luas dari penelitian ini dalam menilai pengaruh kualitas 

pelayanan dan pengetahuan pajak.  


