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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti mengenai pengaruh  

penerapan sunset policy terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (yang 

memnfaatkan fasilitas sunset policy). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan: 

1. Bahwa dengan tingkat pencapaian dua variabel, dimana thitung lebih besar dari pada ttabel 

yaitu 2,449 > 3,182. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar penerapan sunset 

policy terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.  

2. Terdapat pengaruh yang positif antara penerapan sunset policy terhadap penerimaan pajak 

Orang Pribadi, dapat dilihat dari persamaan regresi sederhana yang bernilai positif. 

Dengan menggunakan analisis regresi sederhanadiperoleh persamaan regresi Y = 

2.181,862 + 0,564 X.  

3. Bahwa terdapat hubungan  yang kuat antara penerapan sunset policy dengan peneriman 

pajak Orang Pribadi hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai korelasi (r) yaitu sebesar 0,894 

(memenuhi kriteria korelasi yang tinggi atau kuat dimana 0,70 < r < 0,90), dan besarnya 

pengaruh  antara penerapan sunset policy dengan penerimaan pajak hal ini dapat dilihat 

dari nilai regresi dimanabesarnya koefisien determinasi (R
2
) adalah 79,9%. Artinya 79,9% 

penerimaan pajak Orang Pribadi di pengaruhi oleh penerapan sunset policy dan sisanya 

20,1% dipengaruhi faktor lain. 

 

 

 



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN   72 

 

Universitas Kristen Maranatha 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-saran yang 

dimaksud sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan: 

1. Sebaiknya penerapan sunset policy tidak hanya diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. 

Sehingga diharapkan dapat terus mendorong peningkatan penerimaan pajak. 

2. Lebih mensosialisasikan lagi kepada Wajib Pajak tentang sunset policy, agar informasi 

tentang sunset policy dapat diketahui masyarakat yang lebih luas. 

3. Memberikan informasi-informasi yang jelas tentang apa itu sunset policy dan keuntungan 

fasilitas sunset policy ini kepada Wajib Pajak, dengan harapan Wajib Pajak dapat 

memanfaatkan sunset Policy ini dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk taat 

membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.  


