
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, wajib pajak orang pribadi memiliki respon yang sangat baik

terhadap kasus penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Secara umum, wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Tegallega memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.

3. Kasus penggelapan pajak di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Tegallega dengan pengaruh yang diberikan sebesar 23,7%,

sedangkan sisanya sebesar 76,3% merupakan pengaruh dari variabel lain yang

tidak diteliti. Dimana semakin tinggi kasus penggelapan pajak, maka akan

diikuti oleh semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajuka saran yang diharapkan

menjadi masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tegallega, sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega pelayanan sistem

perpajakannya sudah cukup baik terlihat dari peningkatan jumlah wajib pajak



yang cukup baik setiap tahunnya, tetapi akan lebih baik lagi jika lebih

ditingkatkan lagi pelayanan dalam sistem perpajakannya, karena jika pelayanan

yang telah diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak tentunya

akan merasa telah diberikan apresiasi oleh fiskus, serta memberikan penyuluhan

dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di

Indonesia bahwa perpajakan di Indonesia akan lebih baik tiap tahunnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya, apabila tertarik untuk meneliti topik ini, saran yang

dapat penulis berikan adalah lebih banyak dalam pengambilan sampel agar lebih

akurat dalam pengambilan kesimpulan.

1.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memeiliki beberapa keterbatasan, yang apabila diatasi pada

penelitian selanjutnya dapat memperbaiki hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan

yang dimiliki dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti mengambil data dengan media kuesioner, penggunaan kuesioner

memiliki kelemahan yaitu bias perceptual, yaitu perbedaan dalam memandang

sesuatu, sehingga peneliti tidak dapat mengendalikan jawaban dari responden.

2. R2 Adjusted yang didapat hanya 23,7% belum mampu mewakili variabel-variabel

lain yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.


