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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Self Assessment System 

Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial self assessment system memiliki pengaruh positif terhadap

penerimaan pajak, karena dengan diterapkannya self assessment system pada

KPP Pratama Jakarta Jatinegara membuat wajib pajak menjadi mandiri akan

kewajiban perpajakannya dan membuat penerimaan pajak meningkat.

2. Secara parsial penagihan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh positif

terhadap penerimaan pajak, karena dengan mendapatkan surat paksa maka

wajib pajak diharuskan membayar utang pajaknya. Sehingga penagihan pajak

dengan surat paksa dapat membuat penerimaan pajak meningkat.

3. Secara simultan self assessment system dan penagihan pajak dengan surat

paksa memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak,  karena dengan

diterapkannya self assessment system dan penagihan pajak dengan surat paksa

membuat wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan dengan

mendapatkan surat tersebut wajib pajak sadar harus membayar bahwa utang

pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Pengaruh Self..., Dwitasya, Fakultas Ekonomi 2016



80 
 

Universitas Bhayangkara Jaya 

5.2 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi 

manajerial penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara agar tidak terjadi 

kesengajaan atau ketidaksengajaan perhitungan atau penyetoran sendiri oleh 

wajib pajak terkait dengan penerapan self assessment system dengan 

mensosialisasikan perhitungan yang benar. 

2. Pada penerapan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan lagi dengan harapan penerimaan 

pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul 

kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan 

bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu 

kegiatan yang membuat wajib pajak lebih memahami peraturan perpajakan.  

 

5.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi keterbatasan 

didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian 

dengan memperbanyak jumlah sampel. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independent lainnya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang jangka waktu 

penelitian agar hasil yang lebih tepat dipenelitian selanjutnya. 
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