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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis

mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

pelaksanaannya sudah memadai, karena didukung adanya program dan

norma pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, metode

pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan. Hasil perhitungan diperoleh rata-rata

sebesar 4 yang memiliki nilai baik, artinya pemeriksaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang sudah dilaksanakan dengan baik.

Namun dari beberapa pertanyaan yang diajukan masih terdapat beberapa

responden yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak belum terlaksana

dengan baik, yaitu pada indikator norma pemeriksaan pajak dengan rata-rata

paling rendah yaitu sebesar 3,7 yang memiliki nilai cukup baik.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Sumedang sudah memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya

kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam

menghitung dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam
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pembayaran tunggakan. Namun masih banyak juga Wajib Pajak yang belum

patuh dan tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT

pajaknya. Tercatat di KPP Pratama Sumedang rata-rata presentase

penyampaian SPT dari tahun 2009 sampai 2013 sebesar 27,30%. Pada tahun

2013 terjadi penurunan dalam penyampaian SPT dari tahun sebelumnya. Ini

merupakan tugas dari fiskus untuk membina wajib pajak nya agar bisa patuh

dan menyampaikan SPT pajak tepat waktu.

Hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 3,8 yang memiliki nilai

baik, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Sumedang tergolong baik, meskipun jumlah wajib pajak

efektif yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

masih lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal tersebut

menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak badan belum semuanya tergolong

patuh.

3. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka

diperoleh thitung sebesar 5,163 ttabel sebesar 2,048 dan memiliki tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05 maka pada tingkat kekeliruan 5% H0 ditolak dan Ha

diterima. Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Badan sebesar 48,8% dan sisanya 51,2% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar variabel pemeriksaan pajak.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Pemeriksaan Pajak

terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Sumedang, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat

bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Kinerja pelaksanaan pemeriksaan pajak agar dapat dilaksanakan dengan

lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi semua kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan penerimaan

negara di bidang perpajakan, dan juga agar tercapainya pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Terutama pada indikator norma

pemeriksaan pajak dengan rata-rata sebesar 3,7 yang memiliki nilai cukup baik

agar dapat lebih dimaksimalkan dalam pelaksanaannya sehingga semua

komponen pelaksanaan pemeriksaan pajak terpenuhi dan berjalan dengan baik,

juga agar dapat memicu terhadap faktor baik lainnya dalam hal perpajakan dan

kepatuhan Wajib Pajak.


