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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 16.0, yaitu dengan metode pengujian Mann-Whitney serta 

pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka 

dapat diambil beberapa simpulan untuk menjawab identifikasi masalah dari 

penelitian ini.  

1. Perbandingan pada jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah dilaksanakannya 

program Sensus Pajak Nasional berdasarkan pengujian Mann-Whitney dengan 

nilai  Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar 0,121 dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak sebelum dan 

sesudah program Sensus Pajak Nasional. 

2. Perbandingan pada Penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah 

dilaksanakan program Sensus Pajak Nasional berdasarkan pengujian Mann-

Whitney dengan nilai  Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05 yakni sebesar 0,439 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Penerimaan 

Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah program Sensus Pajak Nasional. Hal ini 

berbeda dengan pengujian analisis deskriptif, yang memberikan hasil cukup baik 

terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan setelah diselenggarakan 

program Sensus Pajak Nasional (SPN). 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menyarankan  

sebagai berikut:  

1. Bagi kantor pelayanan pajak yang diteliti, sebaiknya lebih mempercepat 

proses birokrasi untuk ijin penelitian dan dalam proses penyerahan data 

sehingga peneliti juga bisa melihat apakah ada hal-hal yang bisa ditambah. 

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus lebih tegas dan konsisten dalam 

penegakkan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak kooperatif atau lalai 

dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, dengan memberikan sanksi 

baik denda, kenaikan tarif pajak, maupun sanksi pidana. Selain dengan Wajib 

Pajak, KPP juga harus tegas kepada pegawai dan pejabat pajak yang 

melakukan tindakan penggelapan dan korupsi pajak berupa sanksi hukum 

pidana dan perdata. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan tidak hanya berpatok pada program 

Sensus Pajak Nasional. Namun bisa menambahkan kegiatan yang 

berhubungan dengan ekstensifikasi perpajakan, sehingga dapat menunjukkan 

hasil yang signifikan terhadap perbandingan jumlah Wajib Pajak dan tingkat 

Penerimaan Pajak Penghasilan. 

 


