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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel 

Moderating” maka dapat disimpulkan: 

1. Perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Karees dalam mendaftarkan diri dan melaporkan kembali 

SPT mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2011 mengalami kenaikan 

sebanyak 1% lalu pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan sebanyak 

9,92% dan 2013 juga kembali mengalami penurunan sebanyak 10,91% .  

2. Perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Karees dalam penghitungan dan pembayaran pajak 

terutang pada umumnya  mengalami penurunan, Dimana penurunan tertinggi 

terjadi pada tahun 2010 yang mengalami penuruna sebanyak 18,31%. 

Kemudian penurunan terendah terdapat pada tahun 2011, yaitu sebanyak 

1,23%. 

3. Perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Karees dalam kepatuhan membayar tunggakan yang dilihat 

dari nilai nominal surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan mengalami 

fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2010, dimana pada tahun tersebut 

mengalami penurunan sebanyak 18,24%. Kemudian pada tahun 2012 
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mengalami kenaikan sebanyak 0,01%. Dan pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan kembali sebanyak 0,18%. 

4. Perkembangan penerimaan Pajak  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Karees mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2009 mengalami 

kenaikan sebanyak 2%. Kemudian  pada tahun 2010 mengalami penurunan  

sebanyak 41%. Pada tahun 2011 penerimaan pajak stabil, dan pada tahun 2012 

mengalami kenaikan sebesar 24%. Dan di tahun 2013 kembali mengalami 

penurunan sebanyak 13%. 

5. Perkembangan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Karees yang dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang dicairkan setelah 

dilaksanakannya proses penagihan pajak mengalami fluktuatif, dimana pada 

tahun 2009 mengalami penurunan sebanya 0,01%. Lalu pada tahun 2011 

mengalami kenaikan sebanyak 7,79% dan di tahun 2012 kembali mengalami 

kenaikan sebesar 1,42% kemudian di tahun 2013 diikutu dengan kenaikan 

sebesar 2,92%.  

6. Berdasarkan uji statistik diperoleh informasi sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai rs sebesar 0,967. Artinya 

tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang sangat kuat 

terhadap tingkat penerimaan pajak yang berada pada interval 0,80 – 

1,00. Besarnya pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 

tingkat penerimaan pajak berdasarkan nilai r square yaitu 0.923 atau 

92.3%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai 

pengaruh yang baik terhadap peningkatan  penerimaan pajak. Hasil uji 



91 

 

 

 

hipotesis nilai t hitung 7.616 > t tabel 2.776 yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh antara tingkat 

kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. 

 Berdasarkan hasil uji korelasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 

tingkat penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel 

moderating diperoleh nilai rs sebesar 0.964. Artinya tingkat kepatuhan 

wajib pajak memiliki hubungan sangat kuat terhadap tingkat 

penerimaan pajak dengan penagihan pajak sebagai variabel 

moderating yang berada pada interval 0,80 – 1,00. Besarnya pengaruh 

tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak 

dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating berdasarkan 

nilai r square yaitu 0,930 atau 93%, maka besarnya pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak dengan 

penagihan pajak sebagai variabel moderating sebesar 93% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. lain. Hasil uji hipotesis diperoleh dari 

perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah Ho ditolak karena Fhitung 

19.911 > Ftabel  3.78 dan nilai F sig 0,019 < 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak, terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan penagihan pajak 

sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, 

penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan masukan yang positif, antara lain adalah sebagai berikut: 
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1. Pihak KPP Pratama Kota Bandung 

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

hal ini KPP Pratama Bandung Karees dalam meningkatkan penerimaan pajak 

adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan  

SPTnya serta dalam membayar pajak terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut 

KPP Pratama Bandung Karees dapat melakukan sosialisasi pentingnya 

membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu variabel independen, 

satu variabel dependen dan satu variabel moderating. Disarankan bagi 

peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu 

dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak seperti sistem administrasi dan kualitas petugas pajak selain yang sudah 

penulis teliti dan disajikan dalam penelitian ini. 

 


