BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem administarsi
perpajakan dan pemeriksaan pajak memberikan kontribusi terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan
dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di
KPP Pratama Cibeunying melalui google form yang telah dibuat, serta melakukan
olahan data di bab 4 yang sesuai dengan penjelasan metode penelitian di bab 3,
maka kesimpulan dari penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:
1.

Masih tergolong banyak wajib pajak yang belum memahami sistem
administrasi perpajakan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian
yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan
menjelaskan tentang korelasi dimana sistem administrasi perpajakan dan
mempunyai keeratan hubungan antara variabel sistem administrasi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. kemudian pada uji hipotesis
menyatakan bahawa sistem administrasi perpajakan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibeunying. Hal ini menunjukkan
bahawa jika sistem administrasi perpajakan memberikan kontribusi
terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
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2.

Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajaknya masih banyak, hal
tersebut dikarenakan pihak KPP belum melakukan pemeriksaan secara
tegas dan seharusnya sehingga masih ada wajib pajak yang melakukan
penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di
menjelaskan tentang korelasi dimana pemeriksaan pajak mempunyai
keeratan hubungan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak. Kemudian pada uji hipotesis, menyatakan bahawa
pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang singnifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP
Pratama Cibeunying. Hal ini menunjukkan bahawa pemeriksaan pajak
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

5.2

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang
pengaruh sistem administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai
berikut:

A. Saran Operasional
1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pihak KPP sebaiknya lebih
memperhatikan sistem administrasi perpajakan seperti lebih memudahkan
sistem agar pihak wajib pajak mau melaksanakan kewajibannya secara
sukarela serta patuh dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Seperti yang disebutkan di dalam opvar, dimana proses dan prosedur dalam
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sistem administrasi harus mudah untuk dipahami bagi pihak wajib pajak,
agar wajib pajak mau taat dalam melakukan kewajiban pajak mereka.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pihak KPP sebaiknya lebih
meningkatkan pengawasan dalam melakukan pemeriksaan pajaknya,
karena dengan ketatnya tingkat pengawasan dalam pemeriksaan pajak akan
membuat wajib pajak takut untuk tidak melakukan kewajiban mereka.
Tingginya tingkat pengawasan para pemeriksa pajaknya, maka akan
semakin berkurang tingkat kecurangan. Seperti yang sudah dijelaskan
dalam kesimpulan no.2

B. Saran Akademis
1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan dan pemahaman terkait Sistem Administrasi Perpajakan
dan Pemeriksaan Pajak sebagai Determinasi bagi Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para
pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktorfaktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat
meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini,
serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan
menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh
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kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara
umum.

