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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepatuhan wajib pajak badan terhadap 

penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 

25/29 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ternyata mempunyai nilai 

korelasi sebesar 0,910 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,777. Hal tersebut 

menunjukan bahwa terdapat hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak. Jadi kesimpulan yang dapat di ambil adalah kepatuhan wajib pajak 

badan mempunyai hubungan yang sangat kuat. 

 

2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya di kantor 

pelayanan pajak (KPP) Pratama Sumedang ternyata masih mempunyai rata-rata 

tingkat kepatuhan sebesar 24,21%. Jadi kesimpulan yang dapat di ambil adalah 

kesadaran wajib pajak badan untuk mematuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak 

masih rendah.  

 

3. Yang menjadi penyebab kekurangan atau kelebihan didalam pembayaran pajak 

tersebut disebabkan karena adanya selisih antara pajak terutang atau yang harus 

dibayar dengan kredit pajak yang sudah dibayar terlebih dahulu dalam kurun waktu 

satu tahun pajak. 

a. Bila terjadi kekurangan pembayaran, maka wajib pajak diharuskan membayar 

kekurangan tersebut paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. 

b. Bila terjadi kelebihan pembayaran, maka atas kelebihan tersebut wajib pajak 

diberi pilihan untuk dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya atau di retribusi 

(dikembalikan) atau dihibahkan (disumbangkan) ke Negara. 

 

 

 

 



B A B V  K E S I M P U L A N  D A N  S A R A N                                        103 

 

Universitas Widyatama 

 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Terhadap wajib pajak yang cukup patuh dalam melakukan pembayaran diharapkan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dapat memberikan suatu penghargaan 

untuk merangsang wajib pajak lainnya. 

 

2. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak terutama bila terjadi kelebihan 

pembayaran pajak dan wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dapat 

memproses secara cepat. 

 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang dapat memberikan penyuluhan kepada 

wajib pajak agar tidak terjadi salah pengertian antara wajib pajak dengan pertugas 

pajak dalam penerapan peraturan perpajakan.  

 


