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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2009 sampai dengan 

2013 semakin meningkat. Tetapi tidak diikuti oleh jumlah SPT yang 

masuk, dari tahun 2009 sampai 2013 jumlah SPT yang masuk tidak 

sebesar jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung 

Tegallega belum memadai. Dalam kata lain Wajib Pajak masih belum 

patuh untuk menyampaikan SPT. 

Begitu juga dengan hasil persentase jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

diperiksa sangat sedikit dari surat perintah pemeriksaan. Hal itu 

menunjukkan bahwa pemeriksaan belum cukup memadai untuk 

meningkatkan penerimaan pajak pada KPP tersebut. 

Dari sisi penerimaan pada tahun 2012 dan 2013, penerimaan hanya hampir 

terealisasi dengan persentasi di atas 90% yaitu pada tahun 2012 

penerimaan pajak mencapai 91,14% dan pada tahun 2013 penerimaan 

pajak mencapai 96,11%. Hal ini berarti penerimaan pajak pada KPP 
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Pratama Tegallega belum memadai dan harus semakin ditingkatkan setiap 

tahunnya bahkan kalau memungkinkan setiap bulannya meningkat agar 

saat pencapaian satu tahun, penerimaan pajak mencapai realisasi yang 

maksimal. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Tegallega dengan kontribusi yang diberikan 

sebesar 70,56%. Dikarenakan jumlah SPT Orang Pribadi yang masuk 

lebih rendah daripada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

pada KPP Pratama Bandung Tegallega. 

3. Pemeriksaan pajak tidak memoderasi hubungan antara tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dengan peningkatan penerimaan pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dengan 

kontribusi yang diberikan hanya sebesar 23,4% sedangkan sisanya sebesar 

76,6% merupakan kontribusi dari variabel lain diluar model. Hubungan 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap peningkatan 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega tidak akan 

semakin baik dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variabel 

moderasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi tidak akan meningkatkan penerimaan pajak pada saat 

pemeriksaan pajak dilakukan, dikarenakan pemeriksaan masih belum 

dilakukan secara serentak dan merata terhadap seluruh bidang yang 

dikenakan pajak. Menurut Bapak Antoni, selaku bagian pemeriksaan KPP 
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Pratama Bandung Tegallega, tidak semua wajib pajak yang terdaftar dalam 

surat perintah pemeriksaan selalu diperiksa. Hal itu dikarenakan 

pemeriksaan yang dilakukan hanya terhadap hal-hal yang sifatnya material 

dan benar-benar mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga pemeriksaan 

yang dilakukan pun tidak sepenuhnya terjadi melainkan seperlunya sesuai 

kematerial-an jumlah yang harus diperiksa. Hal-hal yang bersifat material 

tersebut diantaranya adalah nominal yang besar yang sekiranya 

mempengaruhi penerimaan seperti penghasilan dari barang-barang mewah, 

jumlah kelebihan bayar pada SKPLB yang terlalu jauh dari seharusnya 

misalnya, SPT yang harus dibayarkan sebenarnya hanya 24 juta rupiah, 

tetapi kelebihan pembayaran yang disampaikan 12 juta rupiah sehingga 

sebelumnya kita harus membayar 36 juta rupiah. Oleh sebab itu kita 

meminta kelebihan pembayaran 12 juta rupiah tersebut, untuk jumlah 

kelebihan tersebut maka dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan 

bahwa wajib pajak tersebut memang benar melakukan kelebihan 

pembayaran pajak sebesar 12 juta rupiah. Kelebihan pembayaran sebesar 2 

juta rupiah itu tidak bersifat material, sehingga petugas pajak yang 

bertugas melakukan pemeriksaan tidak akan memeriksanya melainkan 

langsung mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar 2 juta rupiah 

tersebut. Hal demikianlah yang disebut material atau tidak material. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

masukan yang positif, antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega  

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dalam hal ini KPP Pratama Bandung Tegallega dalam meningkatkan 

penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak 

terhutang karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai 

penyampaian SPT dan wajib pajak belum sepenuhnya percaya terhadap 

pemerintah bahwa uang pajak yang disetorkan dapat dikelola dengan baik 

jika dilihat masalah kasus korupsi pajak yang akhir-akhir ini sering 

dibicarakan. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Bandung 

Tegallega dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, 

menjelaskan mengenai cara pengisian SPT yang benar, menjelaskan dan 

memberikan kepercayaan tentang manfaat dan pentingnya membayar 

pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila tertarik untuk meneliti masalah ini secara lebih mendalam, saran 

yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian lanjutan yaitu, menambah tahun penelitian atau penelitian dibuat 

per bulan/per triwulan, mengganti metode penelitian dan menambah 

jumlah variabel independen yang mampu meningkatkan penerimaan pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak. 


