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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan      

      Sebagai proses pengaplikasian ilmu yang didapat, karya ilmiah membutuhkan 

kecermatan dalam menentukan suatu penyusunan dalam penelitian. Dibutuhkan 

teori yang mendasar dan data data realistis untuk dikembangkan menjadi sebuah 

susunan akhir karya ilmiah. Dan dalam penyusunan serta penelitian karya ilmiah 

ini, penulis mendapatkan kesempaan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terjadi di KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung. 

        Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan : 

1. Tingkat kepatuhan pelaporan PPh WP orang pribadi terbilang belum baik 

di tahun 2010, hal ini dinyatakan dari  hasil perhitungan dan pengamatan 

dari rangkuman penerimaan SPT Tahunan orang pribadi di tahun 2009 ke 

tahun 2010 yang mengalami penurunan pada tingkat pelaporan SPT 

Tahunan orang pribadi sebesar 6.622 dengan nilai presentase sebesar 16%.  

Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1.385 

dengan presentase sebesar 4%.  Dalam hal ini menunjukkan hal yang 

positif pada peningkatan pelaporan penerimaan jumlah SPT pada tahun 
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2011, bahwa masyarakat didaerah tersebut semakin sadar akan 

kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. 

2. Penerimaan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

pada tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,17% yaitu 

dengan nilai Rp 4.706.996.322.  Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 

terjadinya penurunan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi sehingga 

mengakibatkan purunan penerimaan pajak penghasilan PPh orang pribadi 

pasal 25/29.  Dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan penerimaan 

kembali meskipun tidak terlalu besar yaitu sebesar Rp 443.678.529 dengan 

presentase sebesar 0,020%, dalam hal ini tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi 

peningkatan penerimaan dikarenakan tingkat pelaporan penerimaan SPT 

Tahunan yang semakin meningkat maka semakin banyak wajib pajak yang 

melakukan penyetoran kewajiban perpajakannya ke KPP Pratama Jakarta 

Pulogadung maka semakin banyak pula penerimaan pajak PPh orang 

pribadi pasal 25/29. 

3. Dari data yang telah dikumpulkan dan dari hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa antara pelaporan SPT Tahunan dan penerimaan wajib pajak orang 

pribadi mempunyai hubungan yang berkaitan erat.   Penurunan dari tahun 

2009 menuju tahun 2010 mengalami penurunan pelaporan SPT Tahunan 

orang pribadi tentunya mempunyai dampak otomatis pada jumlah 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di tahun 2010 itu sendiri.   

Sedangkan di tahun 2011 mengalami peningkatan penerimaan pelaporan 

jumlah SPT Tahunnan orang pribadi. Dan pada penerimaan pajak 
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penghasilan orang pribadi di tahun 2011 mengalami peningkatan 

meskipun tidak begitu besar yaitu sebesar 0,020%. 

B. Saran-Saran 

1.   Bagi Penulis 

a. Penulis diharapkan mampu dalam mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi kepatuhan pelaporan dalam pajak. 

b. Penulis hendaknya lebih mengetahui lebih dalam tentang seluk beluk 

pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. 

2.   Bagi Universitas 

a. Universitas Negeri Jakarta agar lebih baik lagi dalam mendukung 

penelitian-penelitian terkait dengan karya ilmiah, maupun skripsi yang 

dibuat oleh mahasiswa. 

b. Universitas Negeri Jakarta dapa memberikan kontribusi positif dengan ikut 

serta memberikan rekomendasi mengenai tempat penelitian yang 

dilakukan mahasiswa. Tempat yang direkomendasikan merupakan tempat 

penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh 

mahasiswa. 

 

3.   Bagi KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

a. Dengan melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung dapat lebih baik lagi mencari dan menggali segala 
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potensi pajak yang ada, termasuk melalui kegiatan usaha yang bisa 

menjadi potensi. 

b. Melihat kondisi dan situasi yang ada agar lebih baik lagi dalam 

memaksimalkan konsep kepatuhan pelaporan wajib pajak terutama orang 

pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


