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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

terdapat beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi administrasi pajak berpengaruh kecil terhadap kepatuhan 

formal wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dengan memiliki 

hubungan yang searah dimana dapat diartikan jika penerapan sanksi 

administrasi pajak meningkat maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan 

meningkat. 

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan formal wajib 

pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dengan memiliki hubungan yang 

searah dimana hal ini menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak semakin 

tinggi maka kepatuhan formal wajib pajak pun akan meningkat. 

3. Perilaku penghindaran pajak berpengaruh kecil terhadap kepatuhan formal 

wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dengan memiliki hubungan 

yang berlawanan dimana hal ini menunjukkan bahwa jika perilaku 

penghindaran pajak meningkat maka kepatuhan formal wajib pajak akan 

menurun dan sebaliknya. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari simpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

a. Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya penelitian 

baru yang dapat mendukung dalam ilmu akuntansi khusunya ilmu 

akuntansi perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan 

penelitian mengenai kepatuhan, kesadaran, sanksi dan perilaku 

penghindaran pajak dalam bidang akuntansi perpajakan dengan mengganti 

atau menambahkan variabel lain agar penelitian ini dapat semakin 

berkembang. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KPP Pratama 

Bandung Cicadas untuk lebih mengoptimalkan dalam menerapkan sanksi 

administrasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak tersebut semakin patuh 

dalam membayar pajak. 

b. Diharapkan agar KPP Pratama Bandung Cicadas dapat membangun 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui kegiatan sosialisasi 

rutin, meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan edukasi yang 

mumpuni agar wajib pajak paham dan mengerti terhadap kewajibannya 

membayar pajak. 
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c. Dengan masih terdapat wajib pajak yang melakukan kecurangan seperti 

halnya penghindaran pajak, diharapkan KPP Pratama Bandung Cicadas 

dapat lebih tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan 

tersebut agar penerimaan pajak lebih optimal. 


