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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sikap 

Wajib Pajak, dan moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Subjek penelitian 

ini adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying. Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, walaupun 

pengetahuan perpajakan sudah baik tetapi masih ada Wajib Pajak yang 

belum sepenuhnya mengetahui pengetahuan perpajakan. 

2. Sikap Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sikap Wajib Pajak yang 

memihak pada ketentuan peraturan perpajakan maka akan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Moral Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, moral Wajib Pajak yang patuh 

terhadap ketentuan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. 
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4. Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Moral Wajib Pajak 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP pratama Bandung Cibeunying, artinya 

Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, dan Moral Wajib Pajak 

dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara 

signifikan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan yaitu bagi : 

1. Direktorat Jenderal Pajak 

a. Pengetahuan Wajib Pajak 

Wajib Pajak perlu memahami dan mengetahui dasar-dasar pajak 

agar mereka paham atas kewajibannya sebagai warga negara yang 

baik. Di sini diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat 

meningkatkan sosialisasi baik formal maupun non formal. 

Sosialisasi tersebut sebaiknya difokuskan pada pemahaman 

mengenai hal-hal mendasar seperti hak dan kewajiban Wajib Pajak. 
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b. Sikap Wajib Pajak 

Dari sikap Wajib Pajak kita bisa mengetahui bagaimana tanggapan 

Wajib Pajak dalam menjalankan sistem Self Assesment dan 

bagaimana kualitas didalam pelayanan yang telah diberikan oleh 

KPP, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya yang sudah baik agar Wajib 

Pajak lebih puas dalam melakukan pembayaran pajaknya, sehingga 

dapat meningkatkankan kepatuhan Wajib Pajak.  

c. Moral Wajib pajak 

Norma individu seseorang berbeda-beda, dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya kita bisa mengetahui bagaimana moral Wajib 

Pajak. Kepercayaan juga akan berdampak pada moral Wajib Pajak, 

dengan adanya arahan dan motivasi untuk membayar pajak, salah 

satunya sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat.  

d. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan dan 

membayar pajak disini masih rendah sehingga perlu untuk 

ditingkatkan lagi. Pihak DJP disarankan untuk lebih meningkatkan 

sosialisasi mengenai self assessment agar WP dapat membayar 

pajak dengan benar. Selain itu para pegawai juga diberikan 

pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai di KPP 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada WP. 
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2. Peneliti Selanjutnya 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan 

yaitu meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 


