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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai tingkat 

efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 

serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan perbedaan sebelum dan 

sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai 

dengan Juni 2014 dalam kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas yang 

paling tinggi dicapai pada masa pajak Juni 2014 sebesar 67,285% dengan 

kriteria kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas yang paling rendah 

pada yaitu pada masa pajak Juli 2013 dengan efektivitas sebesar 6,238% 

dengan kriteria tidak efektif. 

2. Tingkat kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai dengan Juni 

2014 dalam kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi yang paling tinggi 

yaitu pada masa pajak Juni 2014 dengan tingkat kontribusi sebesar 3,246% 

dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan tingkat kontribusi yang paling 

rendah pada yaitu pada masa pajak Juli 2013 dengan kontribusi sebesar 

0,340% dengan kriteria sangat kurang. 
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3. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa efektivitas penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama 

Bandung periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung. 

4. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa kontribusi penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama 

Bandung periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung. 

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

efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 pada 3 (tiga) KPP Pratama Bandung periode Juli 2013 sampai 

dengan Juni 2014 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada 

3 (tiga) KPP Pratama Bandung. 

6. Berdasarkan hasil perhitungan uji beda dua rata-rata, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah penerimaan pajak 

sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka sebagai bahan 

pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dapat lebih optimal maka diperlukan 

penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis 
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mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak secara khusus KPP Pratama Bandung 

Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung 

Bojonagara secara konsisten dalam menerapkan kebijakan perpajakan dan 

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 sehingga dapat 

membantu meningkatkan realisasi penerimaan pajak dalam mencapai 

target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak.  Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu: 

a. Masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan sosialisasi 

mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan 

menggunakan metode pendekatan sehingga para Wajib Pajak dengan 

mudah memahami tata cara pelaksanaan kebijakan pemerintah ini. 

b. Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi mengenai implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai bahan kajian 

bagi kebijakan selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik 

ini disarankan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan 

periode waktu yang lebih lama misalnya kurun waktu tahunan, 

sehingga diharapkan hasil penenelitian lebih akurat dan relevan.  
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b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

dengan melibatkan para Wajib Pajak secara langsung yang bertujuan 

untuk mengetahui pandangan para Wajib Pajak mengenai Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta masalah atau kesulitan yang 

dihadapi dalam melakukan kewajiban perpajakan seperti tata cara 

pembayaran atau petunjuk pelaksanaan PP 46 tersebut, sehingga 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi masing-masing Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama dalam menerapkan kebijakan perpajakan. 

 

 


