
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

lakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Melihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak efektif PPh pasal 21 pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pajak Bandung Cicadas, pada tahun 

2005-2006 sebanyak 388, tahun 2006-2007 sebanyak 405, pada tahun 

2007-2008 sebanyak 572, tahun 2008-2009 sebanyak 623.  

2. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cicadas, pada tahun 2005-2006 sebesar 98.372.330, 

tahun 2006-2007 sebesar 8.497.343.662, tahun 2007-2008 sebesar 

13.787.763.394, tahun 2008-2009 sebesar 2.165.761.367. Dapat dilihat 

peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2007-2008 hal ini dikarenakan 

adanya kebijakan sunset policy. 

3. Besarnya pengaruh peningkatan Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 

mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan 

penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas hal ini di buktikan oleh hasil perhitungan secara 

statistikyang menunjukan t hitung < t tabel yaitu 0,339 < 2,920; dengan 

koefisien determinasi (kd) sebesar 5,43%, pada tingkat keyakinan atau 

kepercayaan 95%(tingkat signifikansi 5%)). Factor lainnya : 

 Penghasilan setiap Wajib Pajak berbeda-beda 

 Sikap transparansi dari Wajib Pajak 

 Dll. 

 

 



5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian , penulis memberikan saran : 

1. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Direktorat Jendral Pajak 

dalam melaksanakan penerimaan pajak adalah Dirjen Pajak tidak 

memperoleh cukup informasi data mengenai keberadaan / tempat tinggal 

wajib pajak yang baru (pembaharuan). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja 

sama pemerintah setempat untuk melaporkan setiap migrasi warga 

masyarakat yang terjadi di lingkungannya kepada KPP Pratama yang 

bersangkutan. Laporan tersebut akan digunakan untuk memperbaharui data 

wajib pajak. 

2. Dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, alangkah lebih 

baik Dirjen pajak dapat upaya sanksi bagi wajib pajak yang tidak efektif 

dan dalam rangka upaya drijen Pajak lebih memperhatikan atas apa yang 

telah dilakukan oleh wajib pajak, tidak ada salahnya untuk memberikan 

reward kepada wajib pajak efektif. 

3. Factor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak dan yang paling 

memberikan kontribusi signifikan adalah system pembayaran pajak yang 

berlaku saat ini dan kinerja program kerja Dirjen Pajak. System 

pembayaran pajak pemotongan dan pemungutan berbasis pada imbalan 

karyawan (gaji / upah) dan transaksi keuangan (jasa / sewa) yang 

keduanya tidak terlalu terpengaruh langsung pada fluktusasi pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. Padahal sumbangan itu memberikan kontribusi 

terbesar dibandingkan jenis pajak yang lain. 

4. Tentunya hal tersebut tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa 

dukungan jajaran Dirjen Pajak. Tanpa pengawasan dan pengadministrasian 

yang baik, penerimaan pajak akan terganggu dilihat dari persentase secara 

kuantitatif, produk kinerja pegawai tidak secara nyata berpangaruh tehadap 

total realisasi penerimaan pajak. 

5. Saran bagi penulis selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai bagian-bagian yang berkaitan dengan perolehan pajak 

penghasilan seperti ekspansi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak 



efektif yang dapat membantu meningkatkan jumlah penerimaan pajak 

terutama pajak penghasilan. 

6. Penulis selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terhadap potensi 

pajak yang berasal dari wajib pajak pasif apabila dikelola, potensi wajib 

pajak tersebut dilakukan.dengan membandingkan data wajib pajak pasif 

dengan rata-rata penghasilan, berdasarkan data pekerjaannya. Sehingga 

dapat dilihat pengaruh potensi pajak wajib pajak pasif terhadap 

penambahan pencapaian penerimaan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


