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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak 

terhadap minat WP menggunakan jasa konsultan pajak pada WPOP 

yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Cakung Satu yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem pemungutan pajak self assessment system secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat WP menggunakan 

jasa konsultan pajak pajak pada WPOP yang memiliki kegiatan 

usaha di KPP Pratama Cakung Satu. 

2. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat WP menggunakan jasa konsultan pajak 

pajak pada WPOP yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama 

Cakung Satu. 

3. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat WP menggunakan jasa konsultan pajak pada WPOP 

yang memiliki kegiatan usaha di KPP Pratama Cakung Satu.  

4. Secara simultan atau bersama-sama variabel independen self 

assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak 
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berpengaruh terhadap variabel dependen minat WP menggunakan 

jasa konsultan pajak pada WPOP yang memiliki kegiatan usaha 

yang terdaftar dan efektif di KPP Pratama Cakung Satu, Jakarta 

Timur.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

implikasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Walaupun para responden (WPOP) bisa memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka secara mandiri, self assessment system pun 

tetap memiliki kelemahan yakni tidak semua peraturan dan 

ketentuan perpajakan dipahami oleh WP dengan baik dan benar, 

yang akhirnya menumbuhkan minat para WPOP yang memiliki 

kegiatan usaha ini untuk menggunakan jasa konsultan pajak.  

Selain itu, aspek pendampingan dalam rangka pemeriksaan pajak 

atau adanya penyelesaian sengketa tentu tidak bisa dilakukan 

sendiri oleh WP sehingga membutuhkan konsultan pajak untuk 

mendampingi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji t, uji F, dan 

uji regresi linear berganda yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya.  

2. Tingkat pengetahuan perpajakan WPOP yang memiliki kegiatan 

usaha di KPP Pratama Cakung Satu sudah lumayan baik, 

walaupun mayoritas jawaban responden pada pernyataan adalah 
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setuju dan ragu-ragu. Sehingga perlu dilakukan upaya 

peningkatan pengetahuan perpajakan pada seluruh WP. Tingkat 

pengetahuan perpajakan WPOP yang memiliki kegiatan usaha di 

KPP Pratama Cakung Satu yang sudah lumayan baik ini ternyata 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat WP 

menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini kurang sejalan dengan 

pernyataan peneliti sebelumnya bahwa tingkat pengetahuan 

perpajakan yang tinggi akan membuat minat dalam menggunakan 

jasa konsultan pajak semakin rendah.  

3. Kesadaran responden terhadap adanya sanksi pajak sudah cukup 

baik dilihat dari jawaban responden pada pernyataan pada 

kuesioner. Namun, adanya sanksi pajak yang berlaku tidak 

menjadi niat atau faktor penting yang signifikan bagi para 

responden (WP) terhadap minat mereka menggunakan jasa 

konsultan pajak. Dapat disimpulkan pula bahwa mayoritas para 

responden setuju dengan penerapan tegas sanksi pajak yang 

berlaku. Dapat disimpulkan bahwa para responden (WP) tidak 

berusaha menghindari sanksi pajak yang berlaku tapi dengan 

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik agar tidak 

mendapat sanksi lebih dipilih oleh WPOP yang memiliki kegiatan 

usaha di KPP Pratama Cakung Satu ini.  
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran 

yang dapat Peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, hanya dua variabel yang dinyatakan 

berpengaruh pada minat WP menggunakan jasa konsultan pajak. 

Selain itu, dari hasil uji koefisien determinasi, nilai R Square (R
2
) 

dalam penelitian ini relatif sangat kecil. Sehingga untuk peneliti 

yang akan meneliti hal yang sama bisa menambahkan variabel 

lainnya yang belum diteliti seperti motivasi WP, pelayanan aparat 

pajak, kepatuhan WP, sosialisasi perpajakan dan variabel lainnya 

yang mungkin lebih berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa 

konsultan pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah jumlah 

responden dan cakupan responden penelitiaan seperti WPOP 

karyawan, UMKM, WP Badan, dan lain-lain serta tempat 

penelitian guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan 

lagi.  

2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan 

dapat meningkatkan lagi sosialisasi perpajakan guna meningkatkan 

tingkat pengetahuan WP mengenai seluruh hal yang berkaitan 

dengan perpajakan dan guna meningkatkan kepatuhan WP. 

Pemerintah juga perlu serius dalam menindak para pelaku 

penyelewengan pajak dalam bentuk sanksi pajak yang tegas dan 
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tidak pandang bulu dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. 


