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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap 

Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Garut maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dengan kategori korelasi yang kuat dan positif pada KPP Pratama 

Garut. Jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan Wajib Pajak 

juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Penurunan kepatuhan 

Wajib Pajak dengan indikator jumlah SPT yang dilaporkan disebabkan 

oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang malas melaporkan SPT dan 

cenderung menyampaikan SPT pada akhir bulan penyampaian yang 

mengakibatkan gangguan pada system e-filling DJP sehingga Wajib 

Pajak kesulitan mengunggah laporan SPTnya dan akhirnya batal lapor. 

2) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

dengan kategori korelasi yang rendah dan positif pada KPP Pratama 

Garut. Jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka penerimaan pajak 

juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Penurunan penerimaan 

pajak karena pada tahun yang bersangkutan terjadinya kondisi pandemi 

covid-19 yang tidak diduga sebelumnya sehingga tidak adanya suatu 

persiapan yang akan dijadikan sebagai acuan jika terjadi kondisi 
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permasalahan tersebut, juga karena perlambatan perekonomian global 

serta penurunan harga komoditas perdagangan yang mempengaruhi 

penerimaan pajak. 

5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya 

terhadap Penerimaan Pajak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1) Kantor Pelayanan Pajak 

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan 

pajak sebaiknya pemeriksaan dilakukan lebih optimal, terutama PKP yang 

memiliki tanggungan atau kewajiban perpajakan yang besar namun tidak 

mau memenuhi kewajiban perpajakannya, jadikan pemeriksaan menjadi 

suatu hal pemicu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik 

seperti tujuan utama dari pemeriksaan yaitu untuk meningkatkan dan 

menguji kepatuhan, berikan sosialisasi yang lebih baik  dalam artian 

memberikan sosialisasi secara rutin dengan jadwal yang sudah ditentukan 

kepada Wajib Pajak mengenai perpajakan mengingat peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak secara umum karena sosialisasi perpajakan yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Garut. 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan Wajib Pajak 

sebaiknya petugas pajak meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

dalam proses penyampaian SPT, memberikan pengarahan kepada Wajib 
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Pajak tentang dampak yang akan diterima apabila menunda pelaporan SPT 

bahkan sampai tidak melaporkan SPT, serta memperbaiki system 

perpajakan yang berbasis online agar dapat diakses dengan mudah oleh 

Wajib Pajak kapanpun dan dimanapun. 

2) Wajib Pajak 

Untuk lebih bertanggungjawab lagi dan lebih meningkatkan kesadaran 

akan kewajiban perpajakan. 

5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Perkembangan Ilmu 

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang akuntansi 

perpajakan diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

baik secara praktek maupun secara teori, dapat memberikan sumbangan 

konseptual dan menjadi informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh 

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya 

terhadap penerimaan pajak. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dan acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti menyarankan 

untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian ini dan mencari faktor-

faktor lain yang berpengaruh pada penerimaan pajak dan dapat 

memvariasikan populasi dan penarikan sampel agar dapat memperkuat hasil 

penelitian. 


