
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dalam pelaksanaan penerimaan dan 

penelitian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas drop box pada 

KPP Pratama Jakarta Matraman, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas drop box 

pada KPP Pratama Jakarta Matraman semakin meningkat setiap 

tahunnya. Saat tahun pertama diadakannya fasilitas drop box jumlah 

Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat sebesar 14,84 %, sedangkan 

jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunannya sebesar 26,34 %. 

Terlihat dengan meningkatnya jumlah penerimaan SPT bahwa Wajib 

Pajak antusias dan dalam melaporkan pembayaran SPT Tahunan PPh 

Orang Pribadi semakin mudah dan cepat dengan adanya fasilitas drop 

box. 

2. Penelitian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta 

Matraman berjalan dengan baik. Selama 2 bulan terhitung sejak batas 

akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret 

2013, penelitian SPT sudah dilakukan seluruhnya. Namun mengenai 

kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut sekitar  56,44 % 

yang dinyatakan lengkap. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar 



 

 

Wajib Pajak sudah paham dalam mengisi SPT Tahunan PPh Orang 

Pribadinya. 

B. Saran 

       Dari hasil penelitian dan penarikan kesimpulan mengenai penerimaan 

dan penelitian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan fasilitas drop box 

pada KPP Pratama Jakarta Matraman, maka penulis dapat memberikan saran 

yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman antara lain: 

1. Sebagai fasilitas yang sudah diterapkan selama kurang lebih 4 tahun, 

sebaiknya fasilitas drop box lebih ditingkatkan lagi pada segi penyuluhan 

ataupun sosialisasinya oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Matraman agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Wajib 

Pajak terhadap kewajibannya sehingga penerimaan SPT setiap tahunnya 

jumlahnya bertambah.  

2. Para petugas pajak dalam pelaksanaan penelitian SPT tahunan pajak 

penghasilan orang pribadi sebaiknya dipertahankan untuk menjaga 

ketelitian dan ketertiban, demikian halnya dengan fasilitas drop box 

sebaiknya terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan. 

3. Sebaiknya dilakukan penambahan sumber daya manusia dalam jangka 

waktu pendek agar penerimaan SPT yang meningkat bisa teratasi. 

 

 

 

 




