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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Penerapan PP No.46 Tahun 

2013 dapat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada Penerimaan Pajak 

Penghasilan Final pada KPP Pratama Soreang dengan kontribusi pengaruh yang 

diberikan adalah sebesar 11,7%. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka sebagai bahan 

pertimbangan agar tingkat kontribusi penerapan PP No.46 Tahun 2013 dapat lebih 

optimal maka diperlukan penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. 

Untuk itu penulis mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak secara khusus KPP Pratama Soreang dapat secara 

konsisten dalam menerapkan kebijakan perpajakan dan mengimplementasikan 

PP No.46 Tahun 2013 tersebut sehingga dapat membantu meningkatkan 
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penerimaan pajak penghasilan final. Beberapa upaya yang dapat dilakukan 

antara lain: 

a. Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan institusi terkait 

seperti Dinas Koperasi dan UKM untuk terus melakukan sosialisasi 

mengenai peraturan tersebut. Kerjasama tersebut juga dapat membantu 

Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui jumlah UMKM yang tercatat  

di Dinas Koperasi dan UKM dan membandingkannya dengan jumlah 

wajib UMKM yang telah terdaftar. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak 

dapat melihat perkembangan jumlah UMKM maupun UMKM yang baru 

terdaftar yang nantinya akan menjadi wajib pajak. 

b. Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi mengenai penerapan PP 

No.46 Tahun 2013 sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait topic PP 

No.46 Tahun 2013 dapat melakukan penelitian dengan melibatkan lebih 

dari satu Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini berguna untuk bahan komparasi 

dan analisis terhadap kontribusi PP No.46 Tahun 2013 terhadap 

penerimaan pajak penghasilan final. 

b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data mengenai 

jumlah unit UMKM yang terdaftar sebelum penerapan PP No.46 Tahun 

2013 dan setelah penerapan peraturan tersebut. Hal ini berguna untuk 
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menganalisis perubahan dalam penerimaan pajak penghasilan menurut PP 

No.46 Tahun 2013 lebih tepat dibandingkan hanya menggunakan data 

jumlah unit UMKM sebelum penerapan PP No.46 Tahun 2013. 

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa melibatkan wajib pajak 

menurut peraturan tersebut dalam penelitian terkait ada tidaknya masalah 

atau hambatan yang wajib pajak hadapi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan seperti pengisian SPT Tahunan, tata cara pembayaran, serta 

pelaporannya. Hal tersebut dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi KPP untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan 

peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 tersebut.  

 


