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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan 

pembayaran Pajak Penghasilan, sedangkan hasil uji korelasi menunjukkan 

hubungan yang rendah sehingga perlu adanya kesadaran dari diri pribadi 

serta dorongan dari petugas pajak. Artinya, Apabila kesadaran wajib pajak 

orang pribadi di KPP Pratama Garut tinggi, maka tingkat kepatuhan 

pembayaran pajak penghasilan akan meningkat. 

2. Sanksi denda yang diberikan kepada Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan akan tetapi memiliki hubungan 

yang sedang. Artinya, apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi 

denda merupakan hal yang sangat merugikan maka akan mengurangi 

sanksi denda dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak 

penghasilan. 

3. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan sanksi denda secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan 

dan memiliki hubungan yang sedang. Artinya, bahwa Kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran wajib 
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pajak dan sanksi perpajakan ( denda ). Jadi, semakin tinggi kesadaran 

wajib pajak serta semakin rendahnya sanksi denda maka akan berpengaruh 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan saran 

sebagai berikut:  

1. Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut :  

a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut agar sebaiknya lebih 

memerhatikan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak antara 

lain memberikan informasi dan penyuluhan yang objektif sehingga 

meningkatkan pengetahuan terutama kesadaran wajib pajak 

mengenai fungsi pajak, undang-undang dan ketetentuan perpajakan 

yang berlaku, menghitung, melaporkan dan membayar bayar pajak 

secara benar dan tepat waktu pada wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Dengan adanya 

pengetahuan dan  penyuluhan yang benar diharapkan dapat 

meningkatkan kembali kesadaran wajib pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Garut.  

b. Pemberlakuan undang-undang mengenai sanksi pajak ( denda ) 

sudah efektif dalam mengatur sistem perpajakan. Sehingga 

diharapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut agar lebih 

memberikan pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak yang 
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berlaku untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut.  

c. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi maka 

Kantor Pajak Pratama Garut perlu memberikan sosialiasi kepada 

wajib pajak orang pribadi bekerja sama dengan instansi terkait 

mengenai arti pentingnya pajak dan pemahaman pajak, dengan 

dilakukannya kerjasama tersebut diharapkan pemahaman pajak 

dapat lebih dicermati dengan tidak menunggu penjelasan petugas 

pajak. 

d. Sanksi denda yang ditanggung oleh wajib pajak diharapkan 

menjadi efek jera bagi wajib pajak. Petugas pajak perlu melakukan 

penjelasan-penjelasan mengenai sanksi yang dikeluarkan oleh 

wajib pajak, sanksi denda hendaknya dilakukan secara transparan 

sesuai dengan aturan dengan tidak mengurangi kewajiban denda 

yang harus dibayarkan.      

2. Saran untuk peneliti selanjutnya.  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan:  

a. Penelitian ini hanya mengambil populasi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Garut dan objek penelitian pada wajib pajak orang 

pribadi. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya 

dapat melakukan ruang lingkup yang lebih luas dan objek yang 

tidak terbatas pada wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat 

diperoleh hasil yang lebih tepat sasaran.  




