
 

66 
 

Universitas Kristen Maranatha 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar 

Rupiah atas Dolar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

aplikasi statistik SPSS 25, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Barat I. 

2. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Barat I. 

3. Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. 

Kedua variabel independen tersebut secara parsial maupun secara 

simultan tidak  

memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

Penelitian yang mendukung kesimpulan di atas adalah penelitian Dalimunthe 

(2015) yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang Rupiah dan Tingkat Inflasi 
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Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Medan. 

5.2 Keterbatasan Masalah 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode yang terbatas sehingga 

kedua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan dengan periode pengamatan selama 

kurun waktu 2013 sampai dengan 2017. 

3. Variabel yang digunakan masih terbatas sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan tambahan variabel lainnya. 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis 

memcoba memberikan saran yang dapat disampaikan untuk meperbaiki penelitian 

selanjutnya :  

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melibatkan lebih banyak 

variabel lain yang belum diuji pada penelitian ini, seperti tingkat suku 

bunga, produk domestik bruto dan lain-lain. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah data 

penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

dapat membuktikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam 
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penelitian terbukti mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

 

 

 

 

 

 

 

  


