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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang di cari 

yaitu sebagai berikut: 

1) Jumlah Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh yang sedang terhadap 

Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cicadas tahun 2015 – 2019 dengan memiliki korelasi positif, 

maka H1 diterima. Artinya apabila semakin rendah Jumlah Pengusaha 

Kena Pajak maka Realisasi PPN pun turun, dan sebaliknya apabila 

semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka Realisasi PPN pun 

tinggi. Yang mengindikasikan Realisasi PPN yang diperoleh oleh Kantor 

Pelayanan Pajak yaitu disebabkan oleh Kantor Pelayanan Pajak telah 

berhasil meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan Jumlah Pengusaha 

Kena Pajak. 

2) Efektifitas Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang sedang terhadap 

Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cicadas tahun 2015 – 2019 dengan memiliki korelasi 

positif, maka H2 diterima. Artinya apabila semakin rendah Efektifitas 

Pemeriksaan Pajak maka Realisasi PPN pun turun, dan sebaliknya apabila 

semakin tinggi Efektifitas Pemeriksaan Pajak maka Realisasi PPN pun 
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tinggi. Yang mengindikasikan Realisasi PPN yang diperoleholeh Kantor 

Pelayanan Pajak yaitu disebab kanoleh Kantor Pelayanan Pajak telah 

berhasil meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan Efektifitas 

Pemeriksaan Pajak. 

5.2 Saran  

 Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Analisis Atas Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dipengaruhi 

Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Studi Kasus 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Tahun 2015-2019 maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Akademis 

1) Bagi Perkembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang teori Akuntansi Pajak dan Perpajakan, sebagai sumber informasi dan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, diharapkan 

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas periode sampel, dan data 

penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak. Dan juga 

disarankan menggunakan variable lain selain variabel Jumlah Pengusaha Kena 

Pajak, Efektifitas Pemeriksaan pajak. Karena dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa ada beberapa persen lagi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini yang juga mempengaruhi Realisasi PPN. 
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3) Bagi Instansi Penelitian 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang 

memiliki penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang rendah 

dikarenakan jumlah pengusaha kena pajak yang rendah pula, sebaiknya 

untuk mengatasi hal tersebut dengan semakin gencar mensosialisasikan 

kepada para pengusaha yang sudah memenuhi kriteria pengusaha kena pajak 

yang tertulis di Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan 

pengusaha kecil dan untuk segera mengukuhkan agar menjadi pengusaha 

kena pajak dan dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan 

pajak. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas yang 

memiliki penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang rendah 

dikarenakan pemeriksaan pajak yaitu dalam surat ketetapan pajak kurang 

bayar (SKPKB) yang rendah pula, sebaiknya melaksanakan pendekatan 

persuatif kepada wajib pajak secara aktif agar wajib pajak dapat segera 

melunasi utang pajaknya dan melaksanakan penagihan aktif kepada wajib 

pajak yang sengaja tidak melunasi utang pajaknya (SKPKB). 

 

 

 

 

 

 

 


