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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 

2013-2017, dimana setiap kenaikan Penagihan Pajak maka akan menaikan 

jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Begitupun dengan 

sebaliknya semakin rendah Penagihan Pajak maka Realisasi Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan yang dihasilkan akan semakin rendah.  

2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Tahun 

2013-2017, dimana setiap kenaikan jumlah Pemeriksaan Pajak maka akan 

menaikan jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Begitupun 

dengan sebaliknya semakin rendah Pemeriksaan Pajak maka Realisasi 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dihasilkan akan semakin rendah.  

5.2     Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mengajukan 

saran-saran sebagai berikut:  
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5.2.1 Saran Praktis  

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam upaya 

pihak Kantor pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees untuk meningkatkan 

sumber daya manusia pada seksi penagihan maupun seksi pemeriksaan agar 

mampu meningkatkan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak agar dapat 

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan yang ada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. 

b) Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak dapat menggunakan informasi Penagihan Pajak dan Pemeriksaan 

Pajak sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dalam melakukan perpajakan 

baik dan benar sesuai yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

5.2.2 Saran Akademis  

1. Bagi Pengembang Ilmu  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan 

disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan 

penelitian khususnya mengenai Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak 

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta sebagai masukan dan 

tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu ekonomi.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep 

diterima secara umum. 


