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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan dihubungkan dengan 

tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui adakah pengaruh pada kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai yang bekerja di DKI Jakarta. Dari 

hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yakni: 

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada pegawai DKI Jakarta. Dimana kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak dan melaporkan SPTnya meningkat maka akan 

memberikan dampak kepada kepatuhan wajib pajak.  

2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada pegawai DKI Jakarta. Dimana pengetahuan perpajakan 

akan jenis pajak, menghitung pajak, sanksi dan undang-undang apabila 

terlambat membayar pajak dan melaporkan SPT, mengisi SPT sesuai 

ketentuan meningkat maka akan memberikan dampak kepada kepatuhan 

wajib pajak.  

3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai DKI Jakarta. Dimana 

persepsi efektivitas sistem perpajakan akan menggunakan sistem seperti e-

banking, e-SPT, e-Filing, dan drop box meningkat maka akan memberikan 

dampak kepada kepatuhan wajib pajak.  

V.2  Saran  

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini digunakan sebagai 

referensi dan acuan yang dapat dipertimbangkan dan kemudian variabel 

yang akan diteliti dapat dikembangkan lagi seperti akuntabilitas pelayanan 

pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, dan faktor lain yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan diharapkan juga populasinya 
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dapat diluaskan, dimana ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas yakni 

hanya DKI Jakarta.   

2. Bagi Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai suatu 

pengetahuan dan arahan mengenai pajak, supaya wajib pajak menyadari 

pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPTnya dalam menunjang 

pembangunan negara.  
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