
    

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengemukakan 

beberapa kesimpulan, seperti berikut: 

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan 

pajak terdapat peningkatan. Hal ini terlihat dari rata-rata sebelum 

dilakukan pemeriksaan pajak sebesar 17,25 dan setelah dilakukan 

pemeriksaan pajak meningkat sebesar 18,63. Dan standar deviasi sebelum 

dilakukan pemeriksaan pajak sebesar 11,93 dan meningkat setelah 

dilakukan pemeriksaan pajak sebesar 15,85. 

2. Terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dalam 

memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan sesudah dilakukan 

pemeriksaan pajak. Hal ini dilihat dari hasil pengujian dengan uji t, bahwa 

nilai  t hitung < -t tabel maka Ho ditolak, artinya terdapat peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan 

(PPh) badan yang signifikan sesudah pemeriksaan pajak. 

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak 

Dengan adanya pemeriksaan pajak tidak menjamin tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) badan 

meningkat secara signifikan dikarenakan dalam pengukuran tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan 

(PPh) badan, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ketepatan dalam 

penghitungan dan pembayaran pajak, ketepatan dalam pengisian Surat 

Pemberitahuan (SPT), ketepatan waktu dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan, dan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan. Pelaksanaan 

pemeriksaan pajak sendiri hanya memberikan jaminan kepada Wajib Pajak 



    

 

bahwa seluruh kewajiban Wajib Pajak harus dipenuhi sesuai dengan 

Ketentuan Perundang-undangan Pajak yang berlaku.    

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis mempunyai saran untuk perusahaan yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Beberapa 

saran tersebut antara lain: 

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara harus terus 

mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak  agar 

kepatuhan Wajib Pajak terus meningkat. 

2. Pada kewajiban dalam penghitungan dan pembayaran pajak dengan benar  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara harus lebih teliti 

dalam hal pemeriksaan pajak karena Wajib Pajak seringkali lalai dalam 

melaksanakan kewajiban pajak tersebut.  

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara harus lebih 

sering melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang tata cara penghitungan dan 

pembayaran pajak yang benar serta tata cara pengisian Surat Pemberitahuan 

(SPT) yang benar agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

 

 

 

 
 


