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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 

menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil 

pengolahan, dapat diketahui secara parsial sanksi administrasi pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Bandung Tegalega, artinya apabila sanksi 

administrasi pajak meningkat dan telah dijalankan dengan baik dan tegas 

maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. 

2.  Selain sanksi administrasi yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya 

ini disebut dengan biaya kepatuhan (compliance cost). Berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat 

diketahui secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
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Bandung Tegalega, artinya semakin tinggi biaya kepatuhan maka 

kemungkinan wajib pajak membayar pajak akan semakin menurun. 

3. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil 

pengolahan, dapat diketahui sanksi administrasi pajak dan biaya kepatuhan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di KPP pratama Bandung Tegalega, artinya sanksi 

administrasi dan biaya kepatuhan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi secara signifikan. 

 

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. Direktorat Jendral Pajak 

Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self 

Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, 

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. 

Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor 

yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan 

pajak. Oleh sebab itu diperlukan sanksi yang tegas untuk meningkatkan 

kepatuhan dan penerimaan negara, cara yang paling efektif adalah dengan 

menaikan sanksi perpajakannya. Apabila sanksi yang ditetapkan tinggi, 

maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan 
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kewajiban perpajakannya. Selain itu, meningkatkan besarnya sanksi 

administrasi juga perlu dilakukan agar wajib pajak yang tidak patuh 

semakin jera. Wajib pajak saat ini masih memerlukan biaya untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini mempengaruhi tingkat 

kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Biaya kepatuhan dalam hal direct money 

cost dan time cost dirasakan responden masih cukup tinggi hal ini dapat 

diatasi dengan terus dikembangkannya sistem administrasi berbasis 

elektronik seperti E-SPT dan E-filling yang lebih canggih lagi sehingga 

lebih memudahkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri SPT tahunannya tanpa mengeluarkan biaya yang 

terlalu besar dan waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Dalam 

hal physicological cost juga dirasakan responden masih cukup tinggi hal 

ini dapat diminimalisisir dengan cara memberikan sosialisasi pajak dan 

pengetahuan pajak kepada wajib pajak, seperti mengadakan seminar 

perpajakan di lembaga-lembaga pendidikan, memberikan seminar kepada 

perusahaan-perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar agar 

wajib pajak mengerti betapa pentingnya peran pajak untuk pembangunan 

negara dan para wajib pajak muda dapat menghitung sendiri pajak 

terhutangnya dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi perbedaan 

presepsi antara wajib pajak dan fiskus yang dapat mengakibatkan dampak 

psikologis. 
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2. Peneliti yang Akan Datang 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas pada sanksi administrasi 

dan biaya kepatuhan . Peneliti tidak meneliti lebih lanjut mengenai faktor 

faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 

oleh sebab itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih lanjut meneliti 

faktor faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

 


