
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang di lakukan oleh 

penulis mengenai “Tinjauan Atas Penerapan Prosedur Restitusi Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur”, maka penulis 

dapat menyimpulkan, sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya prosedur penyelesaian restitusi pajak Penghasilan Orang 

Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur telah sesuai dengan 

Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan dan bisa di bilang juga dengan 

Standard Operating Procedure (SOP) yang di tentukan oleh pemerintah. Hal 

ini diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan dan juga melihat 

prosedur restitusi itu sendiri dari hasil penyortiran Surat Pemberitahuan (SPT) 

beserta daftar pengirimannya yang nantinya akan di rekam. Kemudian apabila 

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

benar menyatakan Lebih Bayar, maka Wajib Pajak yang bersangkutan 

dihimbau untuk mengajukan Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak yang 

telah dibayar untuk meminta kembali pajak yang lebih bayar. Surat 

Pemberitahuan Lebih Bayar (SPLB) diproses lagi dengan cara melihat berkas-

berkas Wajib Pajak serta dokumen-dokumen yang ada. Kemudian pihak 

Kantor Pelayanan Pajak memanggil Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 

dimintai data pembukuan untuk melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan 

pemeriksaan dan data-data sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan data yang 

dimaksud lengkap maka permohonan restitusi diterima. Sedangkan apabila 

data yang di maksud kurang lengkap maka, permohonan restitusi akan ditolak. 

Disisi lain apabila terjaddi keterlambatan dalam Penerbitan Surat Keputusan 

Lebih Bayar (SKPLB) oleh fiskus pokok aturan pemberian bunga atas Surat 
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Keputusan Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan 

Pajak (SPMKP) sebesar 2% dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

2. Kendala umum yang terjadi dalam penyelesaian restitusi yang di alami oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur yaitu terjadi pada pihak Kantor 

Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak itu sendiri, dimana pihak Kantor Pelayanan 

Pajak sulit memberikan restitusi karena Wajib Pajak tidak memberikan data-

data yang diminta secara lengkap dan Wajib Pajak tidak mengetahui Tata Cara 

pengajuan permohonan restitusi dengan jelas Wajib Pajak bersifat pasif dan 

tidak menanyakan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak tentang prosedur 

restitusi, sehingga Kelebihan Pembayaran Pajak (restitusi) itu tidak dapat di 

proses. 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Cianjur dalam penyelesaian restitusi atas pembayaran Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi adalah Kantor Pelayana Pajak menghimbau terhadap Wajib 

Pajak untuk melengkapi data dan dokumen permohonan restitusi, agar dapat 

diproses. Apabila persyaratan dokumen-dokumen yang diminta tidak lengkap, 

Wajib Pajak tidak dapat memperoleh restitusi yang diajukan. Disamping itu 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur memberikan penjelasan tentang 

prosedur permohonan restitusi yang lebih terperinci dan juga tentang 

ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehinggaWajib Pajak dapat 

memahami Ketentuan tersebut secara benar, dan dengan cara ini dapat 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus 

di bayarkan dan apabila akan mengurus kelebihan pajak bisa lebih mengerti 

tentang prosedur permohonan pajak agan dapat diproses. 

 

 

 

2% x Masa Bunga x Dasar Bunga 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di jelaskan ada beberapa saran 

yang ingin disampaikan penulis apabila Wajib Pajak mengajukan Kelebihan 

Pembayaran Pajak (restitusi), yaitu : 

1. Pihak Aparatur Pajak harus lebih teliti dalam pemeriksaan kelengkapan 

dokumen-dokumen Wajib Pajak. 

2. Apabila Wajib Pajak yang menyatakan Lebih Bayar, Kantor Pelayana Pajak 

harus segera memeriksa dan menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar 

(SKPLB) agar tidak terdapat Keterlambatan Penerbitan yang dapat 

mengakibatkan Pemberian imbalan bunga terhadap Wajib Pajak, dengan 

bunga 2% per bulan, karena dalam Pencairan Dana tersebut, bersumber dari 

Anggaran dan Belanja Negara. 

3. Wajib pajak lebih aktif untuk menanyakan Tata Cara permohonan kelebihan 

pajak kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


