
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di KPP Pratama 

Pulogadung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Hasil penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 pada periode Juli – 

Desember 2013 di KPP Pratama Pulogadung belum memenuhi target yang 

ditetapkan, karena realisasinya belum mencapai 100% dari yang 

direncanakan. Hal tersebut disebabkan karena pada saat itu WP masih 

banyak yang belum paham dan  mengetahui adanya PP No. 46 karena 

kurangnya sosialisasi; 

2. Dengan adanya PP No 46 yang seharusnya mengurangkan penerimaan 

pajak dari PPh 22, 23 dan 25 ternyata tidak terjadi, hal ini disebabkan 

karena salah satunya adalah pendapatan dari usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh WP pada periode Januari – April 2014 mengalami 

peningkatan; 

3. Hasil dari perbandingan penerimaan pajak pada periode Januari – April 

2013 sebelum adanya PP No. 46 dengan Januari – April 2014  setelah 

adanya PP No. 46 menunjukan bahwa total penerimaan pajak (PP 46, PPh 

22, 23, 25 Orang Pribadi dan Badan) mengalami kenaikan yang cukup 

baik; 



4. Apabila dibandingkan antara penerimaan pajak pada tahun 2013 dengan 

tahun 2014, bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak PPh final PP No. 

46, PPh 22, 23 dan 25 di KPP Pratama Pulogadung masuk dalam kategori 

baik, karena selalu mengalami peningkatan setiap bulannya.  

B. Saran 

 Dari hasil penelitian dan penarikan kesimpulan mengenai penelitian 

penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 di KPP Pratama Pulogadung, maka 

penulis dapat memberikan saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama 

Pulogadung antara lain : 

1. KPP Pratama Pulogadung harus lebih meningkatkan pembinaan kepada 

para Wajib Pajak agar menyetorkan Pajak Penghasilan Final  PP No. 46 

yang harus dibayar tepat pada waktunya; 

2. KPP Pratama Pulogadung harus lebih meningkatkan penyuluhan dan 

sosialisasi kepada para pelaku usaha yang belum mengerti tentang 

perpajakan, khususnya mengenai PP No. 46 yang masih sangat baru. Hal 

tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuann pelaku usaha tentang 

pajak serta prosedur pemungutan dan pembayaran yang benar; 

 

 

 

 

 




