
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bandung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

Jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak naik sebesar Rp 

46,860,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan 

pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan 

pajak. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak restoran di kabupaten Bandung. Dengan dilakukannya 

pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di 

Kabupaten Bandung. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus 

diperhatikan dalam menginterpretasikan kesimpulan hasil analisis di atas. 

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, saran untuk 

penelitian selanjutnya antara lain: 



 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 

penerimaan pajak tahunan untuk mengukur variabel independen. Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan data 

sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan, namun juga 

menggunakan kuisioner untuk mengukur nilai variabel independen yang 

digunakan dalam model penelitian yang dikembangkan. Penggunaan 

kuisioner diharapkan akan lebih mampu memberikan ketepatan pengaruh 

variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 1 (satu) tahun 

sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah pemeriksaan karena keterbatasan data 

yang didapat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah 

periode pengamatan agar jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

menjadi lebih besar dan mampu mempresntasikan populasi yang 

digunakan dalam penelitian. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 18 sampel dikarenakan keterbatasan 

waktu penelitian. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap 

lebih dari 50% jumlah populasi wajib pajak restoran yang telah diperiksa, 

agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang ada. 

 

5.2.2 Saran bagi pemerintah Kabupaten Bandung 

Penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa pemeriksaan menjadi salah 

satu factor yang efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Maka pemerintah 

seharusnya melakukan pemeriksaan rutin pada setiap sektor pajak, agar pajak 



 

yang diterima sesuai dengan seharusnya seiring dengan perkembangan objek 

pajak di setiap tahunnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


