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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung Cibeunying yang berhubungan dengan Penomoran Faktur Pajak 

Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta hasil pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur penomoran faktur pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung 

Cibeunying telah dilakukan sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak 

Nomor: PER-24/PJ/2012 serta perubahannya Nomor: PER-08/PJ/2013 adapun 

prosedur dan langkahnya adalah : 

a. PKP terlebih dahulu melakukan prosedur permohonan kode aktivasi dan 

password serta PKP tersebut telah melakukan proses registrasi ulang 

sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-05/PJ/2012 

dan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

73/PMK.03/2012  

b. Setelah memperoleh kode aktivasi dan password PKP dapat mengajukan 

surat permintaan nomor seri dilampirkan dengan SPT Masa PPN 3 bulan 

terakhir yang sudah jatuh tempo 

2. Penomoran faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini memberikan pengaruh 

yang positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak pada KPP 

Pratama Bandung Cibeunying. Hal ini terlihat pada jumlah pencabutan status 

PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2012 

dimana PKP yang dicabut statusnya adalah PKP yang tidak dapat memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

oleh Direktorat Jendral Pajak dan Menteri Keuangan.. 
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5.2 Saran 

  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, prosedur yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Bandung Cibeunying sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun ada 

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan guna meningkatkan 

efektivitas dan kinerja KPP Pratama Cibeuying dalam melayani 

masyarakat/wajib pajak. diantaranya saran penulis adalah:.  

1. Lebih banyak dan lebih sering melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat luas tehadap peraturan baru mengenai penomoran Faktur 

Pajak yang diatur secara sentralisasi sehingga masyarakat khususnya 

PKP bisa lebih mudah mengurusi urusan administrasinya terutama 

penomoran faktur pajak; 

2. Kantor pajak lebih meningkatkan kinerjanya terutama seksi 

pengawasan dan konsultasi agar kepatuhan wajib pajak lebih dapat di 

tingkatkan sehingga hanya wajib pajak yang patuh yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak; 

 


