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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban 

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 50 orang pegawai 

pajak (fiskus) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta 

Selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang 

telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil uji menunjukkan nilai t hitung pada variabel kewajiban kepemilikan

NPWP diperoleh thitung = 3,643 yakni lebih besar dari ttabel = 2,013 dengan

nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian

berarti bahwa secara parsial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesimpulannya Ho ditolak

dan Ha1 diterima.

2. Variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai thitung = 5,225 > 2,013 dengan

tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0.05 hal ini berarti bahwa secara parsial

pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulannya Ho ditolak dan Ha2 diterima.

3. Variabel penagihan pajak diperoleh nilai thitung = 2,675 > 2,013 dengan

tingkat signifikan sebesar 0,010 < 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial

penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulannya Ho ditolak dan Ha3 diterima.

4. Hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih

kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 (0,000 < 0,05) dan Fhitung > Ftabel

= 62,960 > 2,81 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara

simultan dan signifikan antara kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan

penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya penagihan

dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang

ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan
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kepatuhan wajib pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam 

memperlakukan wajib pajak. 

 

5.2 Saran 

Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan 

pajak dan penagihan pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bekasi Utara 

maka perlu adanya peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan 

pajak dan penagihan pajak, dengan demikian peneliti akan memberikan saran 

untuk penelitian selanjutnya :  

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 50 sampel responden dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Bekasi Utara. Sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak 

sampel. 
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