
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikanNPWP,

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.Responden

penelitian ini berjumlah 72 orang pegawai pajak (fiskus) pada KantorPelayanan

Pajak (KPP) Pratama di wilayah Bandar Lampung. Berdasarkan padadata yang

telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadappermasalahan

dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapatdisimpulkan sebagai

berikut:

1. Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan

penagihanpajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di

KantorPelayanan Pajak wilayah Bandar Lampung. Hal ini konsisten dengan

penelitianyang dilakukan oleh Setiawan (2007), Sujatmiko (2011) dan

Febriyanti (2013) yang menyatakanbahwa kepemilikan NPWP berhubungan

positif signifikan terhadappenerimaan pajak. Kemudian Sukirman (2011),

Listyaningsih (2012),Herryanto dan Toly (2013) juga menyatakan bahwa

pemeriksaan pajakberhubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

Begitu puladengan penelitian Gisijanto (2008) dan Vegirawati (2011) yang

menyatakanbahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara

signifikanterhadap penerimaan pajak.

2. Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada

KantorPelayanan Pajak Pratama (KPP) di wilayah Bandar Lampung adalah

variabelpenagihan pajak dari pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP

danpemeriksaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak

yangpaling tinggi.

5.2 Saran

Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di wilayah Bandar Lampung maka

perluadanya peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan



54

penagihan pajak, dengan demikian peneliti akan memberikan saran

untukpenelitian selanjutnya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang

mempengaruhipenerimaan pajak. Oleh karena itu penulis mengharapkan

partisipasi aktifpeneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang

dapatmempengaruhi penerimaan pajak.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel di wilayah Bandar Lampung dan

hanya terdiri dari 3 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga diharapkan

penelitian selanjutnya dapatmemperluas wilayah cakupan serta lebih banyak

KPP, tidak hanya di wilayah Bandar Lampung saja, sehingga diperoleh hasil

penelitian yang tingkatgeneralisasinya lebih tinggi.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 72 sampel responden dari 3 KPP

Pratamayang ada di wilayah Bandar Lampung. Sehingga diharapkan

penelitianselanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dapat

memperoleh hasilyang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja pemeriksaanpajak.


