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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

        

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Bandung 

Selatan. 

2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha di Bandung Selatan. 

3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha di Bandung Selatan. 

4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan. 

5. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, serta tingkat 

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh secara 

simultan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha di Bandung Selatan. 
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5.2 Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya: 

a. Diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kemauan 

membayar pajak. 

b. Melakukan penelitian terhadap subjek penelitian yang lain, misalnya Wajib Pajak 

badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. 

c. Menggunakan sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitian memiliki daya 

generalisasi yang lebih kuat. 

 

2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak: 

a. Mengadakan seminar tentang perpajakan yang dilakukan bukan untuk Wajib 

Pajak badan saja. 

b. Melakukan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang 

menjadi Wajib Pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti 

penyuluhan atau pertemuan yang lebih ditingkatkan atau lebih intensif. 

c. Memberikan training pengisian SPT dengan menggunakan media online 

yang diberikan secara berkesinambungan. 

d. Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menambah pengetahuan 

masyarakat tentang perpajakan. 


