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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Soreang sudah baik. Hal ini ditunjang dengan kemampuan instansi untuk 

memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali dan menyampaikan 

pelayanannya sesuai dengan waktu yang disepakati, kesediaan dan 

kesiapan para petugas untuk membantu para wajib pajak dan memberikan 

pelayanan secara cepat, perilaku para petugas yang mampu menumbuhkan 

kepercayaan para wajib pajak terhadap instansi, kemampuan petugas 

memahami masalah para wajib pajak dan bertindak demi kepentingan 

wajib pajak, serta tersedianya fasilitas fisik dan perlengkapan instansi yang 

baik dalam menunjang pelayanan. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Soreang sudah sangat baik atau sangat tinggi. Hal ini 

ditunjang dengan keadaan wajib pajak yang selalu memenuhi kewajiban 

perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
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perpajakan dan memenuhi kewajiban secara material sesuai isi dan jiwa 

undang-undang perpajakan. 

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Soreang. Kepatuhan wajib pajak yang masih kurang baik atau 

rendah disebabkan oleh penyelesaian pengurusan pendaftaran Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kurang tepat waktu sebagaimana 

dijanjikan petugas pajak/fiskus dan kurangnya keamanan wajib pajak saat 

menggunakan sistem elektronik perpajakan seperti e-Registration, e-SPT, 

dan e-Filing. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, penulis sampaikan beberapa saran sebagai 

bahan pertimbangan, antara lain yaitu : 

A. Saran Operasional 

1. KPP Pratama Soreang sebaiknya meningkatkan ketepatan waktu 

dalam penyelesaian pengurusan pendaftaran Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) sesuai dengan waktu yang dijanjikan petugas 

pajak/fiskus agar wajib pajak merasa bahwa petugas pajak/fiskus lebih 

dapat dipercaya. 

2. KPP Pratama Soreang sebaiknya meningkatkan keamanan wajib pajak 

saat menggunakan sistem elektronik perpajakan seperti e-Registration, 

e-SPT, dan e-Filing agar wajib pajak merasa bahwa data-data dan 

kegiatan yang dilakukan lebih aman. 
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B. Saran Pengembangan Ilmu 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

serupa tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak di masa yang akan datang, namun dengan unit analisis yang 

berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar dapat 

digeneralisasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya di seluruh 

Indonesia yang dapat memperkuat hasil dan kesimpulan penelitian ini. 

 


