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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada KPP Pratama 

Bandung Cibeunying, dapat disimpulkan beberapa hal yang diduga 

mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan  dengan cara menguji 

Ekstensifikasi pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan, 

diantaranya sebagai berikut : 

1.  Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan untuk variabel Ekstensifikasi 

Pajak dan Tingkat Kepatuhan WPOP dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan WPOP terhadap 

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan. Apabila Ekstensifikasi Pajak menurun 

dan Tingkat Kepatuhan WPOP menurun dan Tingkat Penerimaan Pajak 

Penghasilan mengalami penurunan juga, maka pelaksanaannya belum optimal 

atau belum berjalan dengan baik pada KPP Pratama Bandung Cibeunying 

dalam periode 2009-2013. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel Ekstensifikasi 

Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2009-2013, dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Ekstensifikasi Pajak 

terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bandung 

Cibeunying periode 2009-2013.  
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3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel Tingkat 

Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2009-

2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kepatuhan WPOP tidak 

terdapat pengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan. 

Dibuktikan dengan penerimaan terhadap H0 yang berarti tidak terdapat 

pengaruh. 

5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan 

sebagai berikut: 

1. Bagi KPP Pratama Bandung 

Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 

disarankan untuk mengoptimalkan lagi kegiatan ekstensifikasi pajak karena masih 

banyak WP orang pribadi atau badan yang belum mau mendaftarkan diri sebagai 

WP padahal sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai WP, baik 

dengan cara yang sudah rutin dilakukan maupun dengan cara survei langsung ke 

masyarakat juga dengan sosialisasi terhadap calon Wajib Pajak. 

Selain kegiatan Ekstensifikasi,  kepada KPP Pratama Cibeunying 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP yang telah memenuhi kewajiban 

dalam perpajakan dan memberikan sanksi yang tegas kepada WP yang melanggar 

peraturan yang sudah diterapkan dan terdaftar di KPP pratama Bandung 

Cibeunying.  



110 
 

 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

   Peneliti ini hanya menggunakan variable Ekstensifikasi Pajak dan 

Tingkat Kepatuhan WPOP. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas 

bahasan mengenai penelitian ini, peneliti menyarankan dalam mengukur 

tingkat penerimaan pajak penghasilan tidak bisa dengan ekstensifikasi pajak 

orang pribadi dalam mendaftar, karena ekstensifikasi hanya merupakan upaya 

pemerintah dalam penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan 

objek pajak dalam administrasi DJP. Untuk itu, sebaiknya memasukkan 

variabel intensifikasi pajak dalam penelitan. Sedangkan Tingkat kepatuhan 

dalam penelitian ini hanya kepatuhan melaporkan SPT. Hal ini dikarenakan 

menurut peraturan perpajakan masyarakat yang sudah memenuhi syarat 

sebagai WP harus mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dan Wajib 

Pajak yang tidak membayar wajib melaporkan SPT ke KPP. 

 


