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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

analisis data penelitian 

1. Pengaruh antara Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan pajak.

a. Terdapat pengaruh antara Surat Teguran terhadap pencairan Tunggakan

Pajak . berdasarkan Uji t Variabel Surat Teguran sebesar 3.741 > 2.002

sehingga Ho Ditolak dan H1 di terima. Dengan diterima H1 maka

terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Perncairan Tunggakan Pajak,

dan dibuktikan bahwa jumlah surat teguran yang diterbitkan

berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak terlihat

nilai signifikansi surat teguran = 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Hal ini berarti jumlah surat teguran yang diterbitkan

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.  maka semakin

meningkatnya Surat Teguran maka semakin meningkat pula Pencairan

Pungggakan Pajak  Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

b. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di KPP Pratama Cibitung

tahun 2010-2015 dinyatakan berpengaruh . Terbukti dari hasil

hubungan Korelasi dinyatakan sedang yaitu dengan nilai 0,441 terlihat

juga dari hasil pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran selama

tahun 2010-2014 sebesar  Rp. 42,554,568,000,-.

2. Pengaruh antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan pajak.

a. Terdapat pengaruh antara Surat Paksa terhadap pencairan Tunggakan

Pajak. berdasarkan Uji t Variabel Surat Paksa sebesar yaitu 9.349 >

2.002 sehingga Ho Ditolak dan H1 di terima. Dengan diterima H1 maka

terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Perncairan Tunggakan Pajak,

dan dibuktikan bahwa jumlah surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh
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signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak terlihat nilai signifikansi 

surat teguran = 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti jumlah surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap 

pencairan tunggakan pajak.  maka semakin meningkatnya Surat Paksa 

maka semakin meningkat pula Pencairan Pungggakan Pajak  Di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. 

b. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa  di KPP Pratama Cibitung 

tahun 2010-2015 dinyatakan berpengaruh . Terbukti dari hasil 

hubungan Korelasi dinyatakan kuat yaitu dengan nilai 0,775 terlihat 

juga dari hasil pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran selama 

tahun 2010-2014 sebesar  Rp. 15,733,325,000,- 

 

3. Pengujian secara simultan terlihat dari hasil yang  diperoleh angka R square 

(R2) sebesar 0.635 yang berarti 63.5% pencairan tunggakan pajak di KPP 

Pratama Cibitung dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat 

paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 36.5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat di sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Karena banyaknya tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Cibitung sehingga menyebabkan banyaknya surat Teguran dan surat paksa 

yang terbit maka seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung 

menambah tenaga kerja di Seksi penagihan untuk menjalankan tindakan 

penagihan Aktif. 

2. Dilihat dari hasil penelitian ada pengaruh yang besar antara surat teguran 

dan surat paksa yang berarti bahwa Banyaknya tunggakan Pajak maka 

seharusnya kantor pelayanan pajak Cibitung lebih meningkatkan kegiatan 

penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif dan  lebih meningkatkan 

sosialisasi terhadap wajib pajak tentang perpajakan dan kedisiplinan dalam 

membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih 

meningkat.  
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3. Sebaiknya melakukan pengecekan alamat saat pembuatan NPWP karna 

untuk menghindari tidak sampainya surat penagihan jika ada penunggakan 

tersebut. 

4. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan 

mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut 

meliputi jumlah variabel yang hanya terdiri dari dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat serta jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya 

menggunakan data variabel dari tahun 2010-2015. Diharapkan peneliti 

selanjutnya memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak 

jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.
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