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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1    Simpulan 

 Penelitian ini mempunyai tujuan guna menguji apakah terdapat pengaruh 

antara pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta insentif pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman peraturan perpajakan secara signifikan memberikan 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa 

pandemi covid-19. Hal tersebut memiliki interpretasi bahwasanya 

semakin para wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan 

yang baik, maka sikap patuh wajib pajak orang pribadi akan semakin 

meningkat terhadap kewajiban perpajakannya.  

2. Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya kesadaran para wajib pajak 

orang pribadi bukanlah menjadi pertimbangan atas meningkatnya sikap 

patuh yang dimiliki wajib pajak.  

3. Insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Artinya bahwa dengan 

adanya insentif tersebut tidak dapat mempengaruhi sikap patuh wajib 

pajak selama masa pandemi covid-19. 

 

V.2    Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan serta simpulan yang sudah dijabarkan, adapun 

beberapa saran yang dikemukakan peneliti yang diharapkan mampu memberikan 

manfaat, yakni: 

1. Bagi masyarakat selaku wajib pajak diharapkan dapat lebih aktif untuk 

mencari berbagai informasi mengenai perpajakan agar masyarakat dapat 



 

 

66 

Salsabila Viananda Arasy Febiyanti, 2022 

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN INSENTIF 

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

sepenuhnya memahami hak serta kewajiban selaku wajib pajak. Dengan 

pemahaman atas hak serta kewajiban selaku wajib pajak diharapkan 

pemahaman yang dimiliki mampu menjadikan wajib pajak mematuhi 

seluruh kewajiban perpajakannya dan menghindari perilaku yang 

merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan 

atau penghindaran pajak. 

2. Bagi institusi pajak diharapkan mampu ditingkatkan lagi sosialisasi 

perpajakan kepada masyarakat selaku wajib pajak terkait segala peraturan 

perpajakan serta kebijakan insentif perpajakan. Dengan hal tersebut, para 

wajib pajak dapat lebih memahami peraturan yang berlaku dan menilai 

mengenai kebijakan insentif perpajakan yang diberikan agar mampu 

mengoptimalkan sikap patuh para wajib pajak.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mempertimbangkan faktor 

lainnya yang memungkinkan dalam memberikan pengaruh kepatuhan 

wajib pajak, seperti Tax Morale, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pelayanan 

Pajak, Sanksi Pajak, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan melihat dari 

hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) yang mengungkapkan bahwa 

terdapat 77% pengaruh lainnya diluar dari variabel independen pada 

penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan 

metode wawancara ketika pengumpulan data guna memperkuat 

pembahasan dalam penelitian. 


