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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis di KPP Pratama 

Jakarta Tanah Abang Satu mengenai faktor – faktor yang meningkatkan 

pajak penghasilan orang pribadi tahun 2015 - 2017, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh 

penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2017, penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 

mengalami peningkatan sebesar 31% dibaning penerimaan tahun 

sebelumnya. Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2016 tercatat sebesar 

Rp13.067.416.173 dan meningkat menjadi Rp17.088.303.721 di tahun 

2017. 

2. Ada dua faktor yang meningkatkan pajak penghasilan orang pribadi di 

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu yaitu faktor Kepatuhan Wajib 

Pajak dan faktor Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Selain itu, upaya 

pengawasan rutin yang senantiasa dilakukan berhasil meningkatkan 

penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2017. 

3. Masalah – masalah yang ditemui dalam meningkatkan penerimaan 

pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 
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Satu, diantaranya: wilayah kerja KPP Tanah Abang Satu hanya terdiri 

dari satu kelurahan sehingga jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 

terdaftar tidak terlalu banyak, kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam pelaporan SPT Tahunan belum maksimal, tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih cukup rendah dan banyak Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang telah pindah alamat domisilinya dan tidak 

diketahui keberadaannya sehingga kegiatan pengawasan Wajib pajak 

menjadi kurang optimal. Selain itu upaya KPP Pratama Jakarta Tanah 

Abang Satu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi, diantaranya: melakukan pemberian informasi perpajakan bagi 

Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, 

mengirimkan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunannya dan 

melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak untuk mencari tahu 

keberadaan Wajib Pajak. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penulisan 

laporan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu lebih aktif 

lagi dalam upaya sosialisasi dan pemberian edukasi kepada WP Orang 

Pribadi, sehingga tercipta WP Orang Pribadi yang patuh dan taat dalam 

membayar pajak. 
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2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama untuk 

melibatkan lebih banyak KPP dalam mengambil data terkait faktor – 

faktor yang meningkatkan pajak penghasilan orang pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


