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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan 

NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden 

penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Berdasarkan pada data yang 

telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan 

dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Hasil uji menunjukkan nilai t hitung pada variabel kewajiban kepemilikan 

NPWP diperoleh thitung = 3,079 yakni lebih besar dari ttabel = 1,984 dengan 

signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian berarti 

bahwa secara parsial kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak, kesimpulannya Ha1 diterima dan Ho1 

ditolak. 

2. Variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai thitung = 2,811 > ttabel = 1,984 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 < 0,05 hal ini berarti bahwa secara 

parsial pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Kesimpulannya bahwa Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. 

3. Hasil penelitian bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 

nilai probabilitas (ρ-value) 0.05 (0.000 < 0.05) dan Fhitung  > Ftabel  = 

29.144 > 3.09 maka model analisis regresi ini adalah signifikan. Oleh 

karena itu model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan 

pajak. Yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara 

Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak. Kesimpulannya bahwa Ha3 dan Ho3 dari kedua variabel 
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independen mendukung model persamaan regresi ini dan berpengaruh 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Upaya sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP dilakukan guna untuk 

memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang terdaftar. 

Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan 

pajak demi pembangunan suatu Negara dan juga mempertimbangkan segi 

keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. 

5.2 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah diuraikan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang 

kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak yang mempengaruhi 

penerimaan pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting 

bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak. 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa 

dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan akan meningkatkan 

jumlah wajib pajak aktif sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui 

sektor pajak. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kerja sama antara petugas pajak 

dan masyarakat.  

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan penagihan 

yang bermasalah, KPP Pratama Jakarta Cakung Satu selalu mengevaluasi 

terhadap semua faktor-faktor pemeriksaan dan penagihan pajak secara berkala 

dengan pengawasan yang baik. Sehingga KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 

selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak guna dalam 

peningkatan penerimaan pajak. 

Pengaruh Kewajiban..., Roslinda, Fakultas Ekonomi 2016



81 

Universitas Bhayangkara Jaya 

5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan

Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu

diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya kinerja dari para pegawai dan

teknologinya untuk dapat memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.

Karena pelayanan yang baik dari para pegawai akan berdampak baik kepada

wajib pajak. Untuk kedepannya semoga KPP Pratama Jakarta Cakung Satu

semakin lebih baik dan perlu ditingkatkan dari segi pelayanan, pemeriksaan

pajak, dan semua bagian yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Cakung Satu.

2. Bagi Peneliti

Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan

pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu, maka perlu adanya

peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, dengan

demikian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya :

a. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yang

mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis

mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

b. Penelitian ini hanya mengunakan 100 sampel responden dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Sehingga diharapkan

penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel.
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