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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan yang telah dilakukan dan pembahasan 

pada bab sebelumnya dengan melihat dan menguji Ekstensifikasi Pajak dan 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pripadi pada suatu Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel 

Ekstensifikasi Pajak dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang periode 2009-2014. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sumedang periode 2009-2014. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan untuk variabel 

Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dapat disimpulkan bahwa Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Priabadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang periode 2009-2014. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak terkait sebagai 

berikut: 

a. Bagi KPP Pratama Sumedang 

Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, diharapkan 

dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi pajak dapat bekerja sama 

dengan instansi pemerintah daerah yang ada untuk memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat agar mendaftarkan diri bagi masyarakat 

yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif untuk 

mendapatkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan. Diharapakan 

dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terdaftatr baik Wajib Pajak 

baru ataupun lama agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya 

sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Memberikan sanksi 

yang tegas kepada Wajib Pajak terdaftar yang melanggar peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan ekstensifikasi pajak ini 

diupayakan bukan hanya untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar 

saja, tetapi juga dapat terus memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak 

dengan cara memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Wajib 

Pajak. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel ekstensifikasi pajak dan 

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi peneliti selanjutnya 
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sebaiknya dapat memperluas bahasan penelitian ini, karena dalam 

mengukur tingkat penerimaan pajak penghasilan tidak bisa dengan 

ekstensifikasi pajak orang pribadi dalam mendaftar, karena ekstensifikasi 

hanya merupakan upaya pemerintah dalam penambahan jumlah Wajib 

Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Untuk 

itu, sebaiknya masukkan variabel intensifikasi pajak dalam penelitian. 

Sedangkan tingkat kepatuhan dalam penelitian ini hanya kepatuhan 

melaporkan SPT. Hal ini dikarenakan menurut peraturan perpajakan 

masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan Wajib Pajajk yang tidak 

membayar wajib melaporkan SPT ke KPP. 


