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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap Kegiatan pemeriksaan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dengan didukumg teori yang 

telah ada memberikan hasil  yang cukup bagi  penulis  untuk memberikan suatu 

simpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada.

Berdasarkan  pengujian  hipotesis  yang  penulis  lakukan  dengan 

menggunakan  ”  perencanaan  audit  pajak”  sebagai  variabel  independen  dan 

”jangka  waktu  penyelesaian  dan  hasil  pemeriksaan  pajak”  sebagai  variabel 

dependen  terdapat  hubungan  positif  yang  erat  dan  kuat  antara  kedua  variabel 

tersebut.  Hubungan  tersebut  diketahui  dari  hasil  uji  statistik  korelasi  Pearson 

dimana diperoleh hasil 0,887 yang dapat diinterpretasikan mempunyai hubungan 

yang  sangat  kuat.  Hubungan  positif  menunjukkan  bahwa  jika  nilai  dari 

perencanaan  audit  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  hasil  pemeriksaan  pajak 

sebesar  78,67 %, sedangkan sisanya 21,32% dipengaruhi  oleh faktor  lain-lain. 

Dengan melakukan pengujian hipotesis diperoleh angka 1,92 > 1,066 atau dengan 

kata lain tabelhitung tt >  sehingga Ho ditolak dan diperoleh simpulan bahwa dengan 

dilakukannya kegiatan perencanaan audit pajak mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap jangka waktu penyelesai dan hasil pemeriksaan pajak.

5.2 Saran
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Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  berhasil  ditemukan 

adanya  pengaruh  perencanaan  audit  pajak  terhadap  jangka  waktu  dan  hasil 

pemeriksaan pajak.  Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan penulisan 

skripsi antara lain:

1. Mengingat antara perencanaan audit pajak dengan jangka waktu penyelesaian 

dan hasil pemeriksaan pajak mempunyai korelasi yang kuat dan searah dengan 

nilai positif, maka pemahaman pemeriksa pajak mengenai perencanaan audit 

pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat 

lebih efisien.

2. Perlunya  peningkatan  pemahaman  pemeriksa  pajak  mengenai  perencanaan 

audit  tersebut terutama dalam hal pemahaman tentang industri  bisnis  wajib 

pajak, sehingga dalam melakukan pekerjaannya, pemeriksa dapat memperoleh 

gambaran yang lebih akurat mengenai kegiatan wajib pajak, yang kemudian 

dapat memaksimalkan hasil pemeriksaan pajak.

3. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak diperlukan adanya 

sosialisasi  mengenai  kegiatan  pemeriksaan  pajak  agar  pemahaman  Wajib 

Pajak tentang kegiatan pemeriksaan dapat semakin baik, hal ini tentunya akan 

meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak 

dapat bersikap lebih kooperatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, 

yang pada akhirnya target penerimaan Negara dari  sektor perpajakan dapat 

tercapai. 

4. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya yang belum 

dijadikan  sebagai  variabel  penelitian  dan  juga  dapat  diperluas  lingkup 

penelitian mengingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan sistem 

administrasi yang lebih modern pada institusi pajak, yang diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.


