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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pemerintah dalam menerapkan Sunset Policy dapat diterima oleh 

wajib pajak. Dengan melakukan penerapan metode pelatihan dalam seminar, 

berupa studi kasus dan konsultasi interaktif, membuat sunset policy dapat 

diterima oleh wajib pajak, karena pemerintahmenawarkan janji dengan 

membrikan keuntungan Sunset Policy atas WP.  

2. Prosedur  pembetulan SPT baru setelah diterapkannya kebijakan Sunset 

Policy sudah semakin dipahami oleh para wajib pajak karena wajib pajak 

sudah mengenal fasilitas yang ditawarkan pemerintah dan berbagai ketentuan 

yang berlaku.  

3. Sunset Policy efektif dalam mempengaruhi WP Pribadi dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya, terbukti bahwa setelah mengikuti program sunset policy, 

rata- rata kenaikan pembayaran pajak mencapai 18, 81%. 

 

5.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran : 

1. Bagi KPP :  

- Bagi Kantor Pelayanan Pajak, Sampai saat ini jumlah Wajib Pajak 

efektif mengalami peningkatan setiap tahunnya , hal ini dapat dilihat 
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dari jumlah Wajib Pajak Efektif sampai saat ini mencapai 6.413.487 

orang , namun hal yang harus di ingat, bahwa pajak bukan suatu iuran 

yang sifatnya sukarela, melainkan iuran yang sifatnya dapat dipaksakan. 

Hal ini menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk 

meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 

- Kantor Pelayanan Pajak harus ada kerjasama dengan Pemerintah 

setempat (kecamatan/kelurahan/RW/RT) untuk melaporkan setiap 

migrasi warga masyarakat yang terjadi dilingkungannya untuk meng-

update data Wajib Pajak, dalam usahanya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak, alangkah lebih baik jika Direktorat Jenderal Pajak 

dapat menerapkan reward and punishmen terhadap Wajib pajak, dan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi mengenai 

kebijakan Sunset Policy terhadap Wajib Pajak harus diefektifkan. 

 

2.  Bagi Pengembangan Penelitian 

Bagi para peneliti lain yang akan meneliti mengenai penerapan sunset policy   

pada WP, peneliti berharap penelitian dilanjutkan ke variabel-variabel lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti, dan diharapkan dapat memperbaiki kekurangan penelitian ini. 


