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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah secara parsial dan secara 

simultan kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan dengan surat paksa 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees 

periode tahun 2011-2015. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak 

badan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. 

Jadi semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan, maka semakin tinggi pula 

tingkat penerimaan pajak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak dengan 

surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan 

pajak. Jadi semakin tinggi penagihan pajak dengan surat paksa, maka 

semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak 

badan dan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Jadi semakin tinggi kepatuhan 
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wajib pajak badan dan penagihan pajak dengan surat paksa, maka semakin 

tinggi pula tingkat penerimaan pajak. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak 

yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Palayanan Pajak Pratama Bandung Karees 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan masih rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT dan masih rendahnya 

surat paksa yang dilunasi wajib pajak, sehingga menyebabkan rendahnya 

tingkat penerimaan pajak. Agar KPP Pratama Bandung Karees dapat 

meningkatkan penerimaan pajak, maka disarankan sebagai berikut : 

 Meningkatkan kembali sosialisasi mengenai kepatuhan wajib pajak dan 

pentingnya perpajakan bagi negara. 

 Dilakukannya pengawasan kepada wajib pajak yang belum membayar 

kewajiban perpajakannya. 

 Menindak dengan tegas atau memberikan sanksi kepada wajib pajak 

yang melanggar ketentuan hukum perpajakan. 

 Menambah jumlah SDM juru sita, sehingga semua utang pajak bisa 

teratasi dan masuk menjadi penerimaan pajak. 
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2. Bagi Wajib Pajak 

Untuk wajib pajak juga disarankan yaitu sebagai berikut : 

 Meningkatkan kesadaran dirinya akan hak dan kewajiban perpajakan 

guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya akan 

disalurkan kepada publik kembali, baik dalam bentuk langsung maupun 

tidak langsung. 

 Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak diharapkan dapat 

segera melunasi tunggakan pajaknya, baik sebelum atau sesudah 

mendapat surat paksa untuk melunasi tunggakan pajak tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk Peneliti selanjutnya disarankan yaitu sebagai berikut : 

 Tidak terpaku hanya pada variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu 

kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan dengan surat paksa, namun 

dapat mengganti atau menambah variabel lainnya yang sekiranya 

memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak seperti halnya variabel 

penagihan pajak dengan surat teguran, sosialiasi perpajakan, sanksi 

pajak, self assesment system, dan lainnya.  

 Dapat menggunakan subjek penelitian seluruh KPP yang ada di Kota 

Bandung, untuk melihat perbandingan dan kondisi tingkat penerimaan 

pajak secara lebih luas. 

 Selalu menggunakan periode penelitian yang terbaru. Hal-hal tersebut 

dimaksudkan agar memberikan gambaran yang luas dan terkini, mengenai 

kondisi tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. 

 


