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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Bandung Karees dengan kontribusi yang diberikan sebesar 59,4%. 

Dikarenakan jumlah SPT Badan yang masuk lebih rendah daripada jumlah 

wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees. 

2. Pemeriksaan pajak tidak memoderasi hubungan antara tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan dengan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees dengan kontribusi yang diberikan 

hanya sebesar 4,1%, sedangkan sisanya sebesar 95,9% merupakan 

kontribusi dari variabel lain diluar model. Hubungan tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Bandung Karees tidak akan semakin baik dengan adanya 

pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak akan meningkatkan 

penerimaan pajak pada saat pemeriksaan pajak dilakukan, dikarenakan 

pemeriksaan masih belum dilakukan secara serentak dan merata terhadap 

seluruh bidang yang dikenakan pajak. Menurut Bapak Hendrayana, selaku 
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Kepala Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Bandung Karees, pemeriksaan 

pajak pada saat ini baru dilakukan serentak dalam tiga bidang perpajakan, 

yaitu PPh pasal 21, Properti, dan Notaris. Masalah utama dalam 

melakukan pemeriksaan serentak menurut Hendrayana adalah mengenai 

jumlah pegawai pajak (fiskus) yang belum cukup memadai untuk 

melakukan pemeriksaan serentak pada setiap bidang perpajakan tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang tingkat 

kepatuhan wajib pajak, terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi 

oleh pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, penulis 

mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan masukan yang positif, antara lain adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees  

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam hal ini KPP Pratama Bandung Karees dalam meningkatkan 

penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak 

terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Bandung Karees 

dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat 

dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan  masyarakat sendiri.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
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Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, saran 

yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian lanjutan yaitu, menambah jumlah variabel independen yang 

mampu meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. 

 


