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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 21.0 for windows, yaitu dengan metode regresi 

sederhana serta pengujian ataupun pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk 

menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self 

Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. 

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya dinyatakan bahwa Persepsi Wajib 

Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Pelaksanaan Self Assessment 

System  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.  

2. Seberapa besarnya pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

Pelaksanaan Self Assessment System di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Karees. 

Besarnya pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan 

self assessment system adalah sebesar 17,3% dan sisanya sebesar 82,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar persepsi wajib pajak.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, Penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 

Agar pelaksanaan self assessment system dapat berjalan dengan baik maka perlu 

ditingkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya dengan 

meningkatkan pelayanan publik serta dapat dibuat spanduk atau ajakan di media 

informasi agar wajib pajak mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 

2. Bagi wajib pajak 

Meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak 

diharapkan dapat membantu berbagai macam subsidi bagi pihak-pihak yang 

kurang mampu dan membutuhkan sehingga terciptalah pembangunan yang adil 

dan merata. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda. 

b. Dianjurkan agar peneliti berikutnya menggunakan lebih dari satu variabel 

independen karena penelitian ini masih belum dapat menjelaskan semua 

variabel yang mempengaruhi pelaksanaan self assessment system. 
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