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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan guna menguji apakah terdapat pengaruh antara 

pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi dimoderasi sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hasil yang telah 

diperoleh pada penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman perpajakan secara positif mampu berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Kesadaran wajib pajak secara positif mampu berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan serta simpulan yang telah dipaparkan, ada 

beberapa saran dari peneliti yang diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi para wajib pajak 

Diharapkan mampu lebih aktif dalam mengumpulkan segala informasi 

terkait dengan  pajak agar wajib pajak dapat secara penuh mengerti hak 

serta kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan memiliki pemahaman 

yang baik diharapkan mampu menciptakan sikap patuh pada wajib 

pajak serta menjauhi perilaku yang dapat merugikan negara. 

2. Bagi istitusi pajak 

Diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait segala ketentuan perpajakan yang ada terutama manfaat pajak 

bagi negara. Dengan hal tersebut, para wajib pajak mampu lebih 



70 
 

 

Dymas Setiawan, 2022 

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI SOSIALISASI PERPAJAKAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

mengerti serta lebih yakin untuk bersikap patuh dalam memenuhi 

setiap kewajiban pajak yang dimilikinya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan mampu mencari pernyataan yang lebih merefleksikan 

variabel yang digunakan. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara 

pada saat mengumpulkan data guna memperkuat pembahasan pada 

penelitian. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meninjau variabel 

lainnya yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib 

pajak, seperti Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, Kualitas 

Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan lain – lain.  

 

 


