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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tingkat 

efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa, serta pengaruhnya 

terhadap penerimaan pajak dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penagihan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas 

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tergolong dalam kriteria tidak 

efektif. Tingkat efektivitas yang paling tinggi dicapai pada tahun 2011 

tergolong tidak efektif. Dan tingkat efektivitas yang paling rendah pada 

tahun 2008 tergolong tidak efektif.  

2. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama 

Bandung Cicadas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tergolong 

dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Tingkat 

kontribusi yang paling tinggi dicapai pada tahun 2011 tergolong sangat 

kurang. Dan tingkat kontribusi yang paling rendah pada tahun 2012 

tergolong sangat kurang. 

3. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa efektivitas penagihan 

pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. 
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4. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa kontribusi penagihan 

pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F-test), dibuktikan bahwa 

efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada 

KPP Pratama Bandung Cicadas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka sebagai bahan 

pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan 

Surat Paksa dapat lebih optimal maka diperlukan penyempurnaan atas kekurangan 

yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran yang dapat 

menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 

berikut: 

1. Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas 

KPP Pratama Bandung Cicadas sebaiknya terlebih dahulu melakukan 

penelitian lapangan, yaitu pada saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat 

wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan lebih mudah. 

Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak 

yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan 

berlaku di Indonesia. Diharapkan KPP Pratama Bandung Cicadas dapat 
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bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten untuk terus 

menindaklanjuti proses penagihan pajak aktif yang terhambat tanpa 

melihat perbedaan status sosial. Hal ini dilakukan sebagai bagian 

penegakan hukum secara sungguh-sungguh (law enforcement). Dan untuk 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya 

membayar pajak dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan 

pajak secara intensif. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini 

disarankan dapat melakukan penelitian di berbagai Kantor Pelayanan 

Pajak yang ada di Bandung. Selain itu, periode penelitian yang digunakan 

lebih baik diperpanjang agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 

 


