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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linear berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan surat teguran 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan 

besarnya pengaruh penerbitan surat teguran dalam memberikan konstribusi 

pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 16,5%. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan surat paksa 

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan 

besarnya pengaruh penerbitan surat paksa dalam memberikan konstribusi 

pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 18,7%. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan surat teguran 

dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. 

Sedangkan besarnya pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa 

dalam memberikan konstribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak 

sebesar 35,2%. 
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5.2  Saran 

1. Untuk KPP Pratama Bandung Karees 

Berdasarkan hasil peneilitian menunjukan adanya pengaruh penerbitan 

surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Namun dari hasil 

tersebut masih terdapat beberapa kinerja yang perlu dibenahi lagi oleh 

KPP Pratama bandung Karees dalam meningkatkan penerimaan pajaknya 

terutama dari wajib pajak yang memilii tunggakan pajak. Maka untuk itu 

disarankan KPP Pratama Bandung Karees dapat meningkatkan kinerjaanya 

dengan cara meningkatkan penerbitan jumlah surat teguran pada wajib 

pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang sudah jatuh 

tempo, dan menerbitkan surat paksa untuk wajib pajak yang tetap tidak 

menghiaraukan surat teguran yang diterbitkan. Selain itu petugas pajak 

KPP Pratama Bandung Karees juga dsarankan selalu melakukan 

pengawasan terhadap wajib pajak dan tetap memberikan sosialisasi kepada 

wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara. Hal-hal tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya 

akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak KPP Pratama 

Bandung Karees. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian berikutnya tidak 

terpaku hanya pada satu KPP saja tapi dapat menggunakan beberpa KPP 

yang ada di Kota Bandung. Selain itu, peneliti selanjutnya juga disarankan 
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agar dapat menambah objek penelitiannya dengan objek yang terbaru dan 

tidak hanya terpaku pada faktor dalam penelitian ini yaitu penerbitan surat 

teguran dan surat paksa, tetapi dapat menggunakan faktor lainya seperti 

pengawasan petugas pajak, sosialisasi pajak, pelayanan pajak, dan faktor 

lainnya. Serta untuk peneliti selanjutnya juga disarankan agar periode 

penelitiannya selalu menggunakan tahun penelitian yang terbaru, hal-hal 

tersebut dimaksudkan agar hasil penlitiannya berikutnya dapat 

memberikan gambaran terkini mengenai kondisi perpajakan. 


