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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan dikaitkan dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan 

pajak, kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Serta 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa 

temuan-temuan yang ada sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Sehingga semakin 

meningkat pemeriksaan pajak, maka dapat akan berdampak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Sehingga 

semakin meningkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka 

akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. 

Sehingga semakin meningkat persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem 

perpajakan, maka akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R2 maka dapat dilihat nilai 

Adjusted R Squeare sebesar 0,535 ini mengartikan bahwa variabel 

independen pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak dan persepsi 

efektivitas sistem perpajakan dalam model regresi mampu menjelaskan 

kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,5%, dengan sisanya sebesar 46,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, adapun saran dari hasil 

penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:  
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a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Saran dari hasil penelitian untuk Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP 

Pratama Depok Sawangan dengan melihat faktor pemeriksaan pajak, 

kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan 

yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP 

Pratama Depok Sawangan. Maka dapat ditingkatkan lagi pemeriksaan 

pajaknya serta efektivitas sistem perpajakannya sehingga Wajib Pajak 

patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Serta sosialisasi 

kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar 

pajak dan untuk pendaftaran NPWP, karna masih banyak Wajib Pajak 

yang tidak mempunyai NPWP dan tidak patuh maka dari itu perlu 

penerapan regulasi yang lebih baik lagi di KPP Pratama Depok Sawangan. 

b. Bagi Peneliti Lain  

Saran berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi dan acuan maupun referensi bacaan tambahan yang dapat 

dipertimbangkan dan dikembangkan lagi variabel yang ingin diteliti 

seperti denda pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan serta faktor lainnya 

yang memepengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada penelitian lebih lanjut 

dalam bidang perpajakan. 

c. Bagi Wajib Pajak 

Saran yang diharapkan berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

Wajib Pajak dalam lebih memahami dan mematuhi regulasi pajak selama 

pemenuhan kewajiban perpajakannya serta sadar akan pentingnya 

membayar pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. 

 

 


