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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat penerimaan 

pajak penghasilan melalui pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi pajak pada KPP 

Pratama Soreang periode tahun 2016-2020, maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak 

penghasilan dengan korelasi rendah pada KPP Pratama Soreang. Jika 

pemeriksaan pajak meningkat maka tingkat penerimaan pajak penghasilan 

juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Penurunan hasil pemeriksaan 

pajak disebabkan oleh kurangnya tim pemeriksa yang ada di KPP Pratama 

Soreang untuk melakukan pemeriksaan pajak sehingga luasnya wilayah 

pemeriksaan hanya sedikit, selain itu juga disebabkan karna masih ada 

Wajib Pajak yang belum sadar dan paham dalam menghadapi 

pemeriksaan dan juga disebabkan ada beberapa Wajib Pajak yang pindah 

alamat tanpa melakukan pemberitahuan. Selain itu penurunan hasil 

pemeriksaan pajak disebabkan juga karena adanya dampak pandemi 

covid-19, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

2. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan 

pajak penghasilan dengan korelasi yang rendah pada KPP Pratama 

Soreang. Jika ekstensifikasi pajak meningkat maka tingkat penerimaan 
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pajak penghasilan juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Penurunan 

ekstensifikasi pajak dengan indikator peningkatan jumlah Wajib Pajak 

disebabkan oleh masih ada masyarakat yang belum sadar dan menghindari 

untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak meskipun sudah memenuhi 

syarat, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Soreang, 

sehingga kurangnya informasi mengenai pentingnya membayar pajak, hal 

tersebut menghambat tingkat penerimaan pajak penghasilan. 

5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

tingkat penerimaan pajak penghasilan melalui pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi 

pajak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

1. Untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan melalui 

pemeriksaan pajak sebaiknya petugas pajak dilakukan monitoring dan 

evaluasi teknis pemeriksaan pajak dari supervisor secara rutin agar lebih 

ada pemantauan pada kegiatan pemeriksaan pajak. 

2. Untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan melalui 

ekstensifikasi pajak sebaiknya petugas pajak dapat secara intensif 

meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan agar masyarakat tahu 

informasi mengenai pajak dan meningkatkan pemahaman serta sadar 

pentingnya membayar pajak untuk negara. Selain itu KPP Pratama 

Soreang juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak seperti 
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intansi-intansi pemerintah setempat dan perusahaan-perusahaan setempat, 

hal ini untuk mengetahui dan memperoleh data-data Wajib Pajak yang 

diperlukan. 

5.2.2 Saran Akademis 

a. Bagi Perkembangan Ilmu 

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya bidang akuntansi 

perpajakan diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

secara teori maupun secara praktek. Selain itu diharapkan dapat menjadi 

informasi yang bermanfaat mengenai tingkat penerimaan pajak 

penghasilan melalui pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi pajak. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

menjadi bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, 

peneliti menyarankan agar dapat memperluas wilayah penelitian seperti 

pada KPP Pratama wilayah DJP Jabar 1 dan juga memperluas ruang 

lingkup penelitian ini serta mencari faktor-faktor lain yang memiliki 

terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan dan dapat memvariasikan 

populasi dan penarikan sampel agar dapat memperkuat hasil penelitian. 


