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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian  ini  meneliti  tentang  Pengaruh Penerapan Self-Assessment  

System terhadap  Optimalisasi Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Palayanan  Pajak  

Pratama Bandung Tegalega periode 2010-2014. Analisis dilakukan  dengan 

menggunakan Regresi Linear Sederhana dengan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) Ver.22. Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan 

metode  Regresi Linear Sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Self-

Assessment System belum berjalan dengan baik di Kantor Palayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegalega. Terlihat dari rata-rata nilai Self-Assessment 

System yang setiap tahunnya menunjukan nilai rata-rata pertumbuhan yang  

fluktuatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penerapan Self-Assessment 

System di Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega pada tahun 

2010, 2013 dan 2014 mengalami penurunan, yang berarti penerapan Self-

Assessment System belum berjalan dengan baik atau efektif. Dalam hal ini, 

indikator Self-Assessment System itu sendiri terdiri dari jumlah Wajib 

Pajak yang terdaftar SPT, jumlah Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak 

dan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam periode 2010-

2014. Rata-rata nilai Self-Assessment System yang mengalami penurunan 
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tersebut dikarenakan berfluktuasinya kenaikan jumlah Wajib Pajak yang 

terdaftar SPT setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang 

disetorkan oleh Wajib Pajak. Jumlah SPT yang dilaporkan setiap tahunnya 

mengalami kenaikan yang berfluktuasi akibat dari kurangnya pemahaman 

Wajib Pajak akan pentingnya melaporkan SPT yaitu untuk 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya. 

Ketiga indikator tersebut menunjang dalam berjalannya penerapan 

Self-Assessment System yang baik dan efektif. Fluktuatifnya rata-rata nilai 

Self-Assessment System dikarenakan adanya ketimpangan dari jumlah 

Wajib Pajak yang terdaftar SPT, jumlah Pajak yang disetorkan oleh Wajib 

Pajak dan jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.  

2. Berdasarkan hasil peneilitian bahwa penerimaan pajak di Kantor 

Palayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega masih menunjukkan nilai 

yang fluktuatif bahkan negatif dimana penerimaan pajak belum optimal. 

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega dalam 

tahun 2010-2014  mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Namun 

realisasi penerimaan pajak tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan 

target penerimaan pajak yang ditetapkan. Dalam periode tahun tersebut, 

terdapat penerimaan pajak yang belum optimal dimana pada tahun lainnya 

terdapat penerimaan pajak yang melebihi target penerimaan pajak yang 

ditetapkan. Optimalnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi baik dari 

pihak internal maupun pihak eksternal di Kantor Palayanan Pajak Pratama 

Bandung Tegalega. Pihak eksternal misalkan Wajib Pajak, kesadaran wajib 
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pajak akan pentingnya membayar pajak sangat diperlukan. Wajib pajak 

yang sadar akan kewajibannya dalam bernegara yaitu membayar pajak, 

sangat dibutuhkan dalam menunjang penerimaan pajak yang optimal. 

Pihak internal dalam hal ini fiskus, berjalan dengan baiknya fungsi dari 

fiskus itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam tercapainya 

Optimalisasi Penerimaan Pajak.  

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Self-

Assessment System terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kantor 

Palayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega memiliki keterikatan satu 

sama lainnya. Penerapan Self-Assessment System dapat memberikan 

dampak terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. Peningkatan dan 

penurunan penerimaan pajak yang optimal ataupun tidak optimal, dapat 

dijelaskan dari nilai atau perubahan penerapan Self-Assessment System itu 

sendiri. Penurunan penerimaan  pajak  yang  diperoleh  Kantor  Palayanan  

Pajak  Pratama Bandung Tegalega tersebut diiringi dengan penerapan Self-

Assessment System yang belum berjalan dengan baik. Jumlah Wajib Pajak 

yang terdaftar SPT, jumlah Pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak dan 

jumlah SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak merupakan komponen dari 

Self-Assessment System yang merupakan penyebab dari perubahan nilai 

penerimaan pajak yang optimal.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan lain, antara lain: 

1. Bagi Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan adanya keterikatan satu 

sama lainnya antara Self-Assessment System dengan Optimalisasi 

Penerimaan Pajak. Maka untuk Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung 

Tegalega diharapkan mampu  membenahi  penerapan Self-Assessment 

System agar berjalan dengan  baik  dan  efektif. KPP Pratama Bandung 

Tegalega diharapkan menjalankan tugas penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan efektif dan efisien sehingga penerimaan pajak akan 

optimal. Namun disamping itu, diperlukan inovasi dalam menunjang usaha 

untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya pajak dan mengenai tata 

cara dalam menjalankan Self-Assessment System agar tercapainya 

penerimaan pajak yang optimal. Inovasi untuk membuat kembali citra 

pajak untuk baik kembali dan meyakinkan di mata masyarakat sangat 

diperlukan mengingat negara Indonesia ini salah satu negara dengan 

korupsi terbesar. 

   

2. Bagi Wajib Pajak 
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Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah 

dalam membangun kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk langsung 

maupun tidak langsung. Wajib pajak yang tidak terlalu paham akan tata 

cara Self-Assessment System diharapkan dapat bertanya kepada petugas 

pajak  agar  dapat  diberikan  penjelasan  yang  lebih  detail  mengenai 

perpajakan. Diperlukan hubungan yang baik antara Wajib Pajak dengan 

fiskus untuk menunjang tercapainya penerimaan pajak yang optimal 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Guna hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka subjek 

penilitian tidak terbatas hanya Kantor Palayanan  Pajak  Pratama  Bandung  

Tegalega, tetapi mungkin bisa dilakukan pada beberapa kantor pajak yang 

ada. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau  

mencari faktor-faktor lainnya yang sekiranya memiliki keterkaitan  

terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak selain Self-Assessment System 

seperti hal nya pemeriksaan pajak, penyuluhan pajak, pelayanan dan 

administrasi pajak. Hal tersebut dimaksudkan agar peneilitian selanjutnya 

dapat memberikan gambaran secara umum dan luas mengenai faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. 

 

 

 


