
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pengaruh 

Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dan 

Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Garut sudah baik, karena hal ini dilihat dari nilai 

rata-rata sebesar 3,94 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. 

2. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Garut dapat dikatakan baik hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,96 

yang berada pada interval 3,40 – 4,19. 

3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Garut dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata sebesar 3,79 

yang berada pada interval 3,40 – 4,19. 

4. Besarnya pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut terhadap tingkat pengetahuan 

Wajib Pajak sebesar 6% dan uji hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 

2,492. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05),  
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diperoleh nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikansi 0,014 lebih kecil 

dari α 5% (0,05). 

5. Besarnya pengaruh tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

sebesar 21,3% dan hasil uji hipotesis nilai t hitung sebesar 5,158. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), diperoleh nilai t tabel 

yaitu 1,98 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 5% (0,05). 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

a. Perlunya peningkatan sosialisasi dari petugas secara kontinyu kepada 

wajib pajak mengenai objek pajak yang dikenakan PPh, PPN, PBB, 

PPnBM, dan pajak lainnya. Hal ini untuk memberikan pemahaman 

dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga sosialisasi yang 

diberikan dapat dipahami dengan baik. 

b. Sosialiasi mengenai pengetahuan pajak dapat ditingkatkan baik secara 

lisan maupun tulisan, petugas pajak dapat melakukan sosialisasi 

melalui media cetak atau televisi yang dianggap secara efektif 

mempengaruhi peengetahuan para wajib pajak. 

c. Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar 

pajak dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan 

pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan 
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akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran 

sehingga perlunya sosialisasi dengan lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti yang akan datang yang tertarik dengan topik ini, 

dikarenakan peneliti hanya meneliti mengenai pengetahuan dasar 

perpajakan yang bersifat umum dan sosialisasi yang ruang lingkupnya 

hanya pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti pengetahuan pajak 

secara lebih mendalam atau meneliti pengetahuan pajak Wajib Pajak 

secara lebih spesifik, serta memperluas ruang lingkup penelitian atau 

meneliti bagaimana pengaruh pelaksanaan sosialisasi perpajakan terhadap 

tingkat pengetahuan Wajib Pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang tersebar di seluruh 

wilayah di Indonesia. 

 


