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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Pelaksanaa Pemeriksaa Pajak 

dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Wilayah Bandung, maka terdapat kesimpulan yang dapat diambil untuk 

menjawab identifikasi masalah dari penelitian. 

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dari Tahun 2009 – 2012 yaitu, Pada 

tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 46,29% dan 41,24%, pada tahun 

2011-2012 masing-masing sebesar 52,27% dan 54,43%. Tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi masih rendah dan wajib pajak belum patuh dalam 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP Pratama Wilayah Bandung 

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak 

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Koefisien regresi untuk pemeriksaan pajak (X) diperoleh hasil sebesar 

0,621 artinya jika variabel pemeriksaan pajak naik (X) sebesar 3% maka tingkat 

kepatuhan pajak (Y) naik sebesar 0,621. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 
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hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. 

   Pengujian koefisien determinasi menunjukan Nilai Adjusted R Square 

sebesar 28,10% hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak memberikan 

pengaruh sebesar 28,10% sedangkan sisanya sebesar 71,90% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

   Dari hasil penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bakwa faktor 

intrinsik dan ekstinsik dari pemeriksaan pajak sangat berpengaruh besar terhadap 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jadi terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 

 

 

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian dan memeperoleh data serta memberikan kesimpulan, 

penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pemeriksaan pajak agar semakin tinggi tingkat kepatuhannya. 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung 

Pemeriksaan pajak pada Kantor Perlayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung 

sudah baik, tetapi alangkah baiknya pemeriksa pajak lebih ditingkatkan kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 
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b. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya 

melakukan penelitian terhadap subjek yang lain missal wajib pajaknya diganti 

dengan Wajib Pajak Badan. 

 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dibutuhkan lebih dari 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak dalam 

pengambilan sampel karena staf pemeriksaan fungsional di masing-masing KPP tidak 

lebih dari 15 (Lima Belas) orang. 


