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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji pengaruh Jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan 

Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan PPN secara 

parsial dan simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono 

(2013) yang menyatakan bahwa Jumlah PKP Terdaftar memiliki pengaruh 

terhadap penerimaan PPN. Selain itu didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Kresna (2014) yang menunjukan hasil bahwa jumlah PKP 

berpengaruh terhadap penerimaan PPN serta penelitian yang dilakukan 

oleh Sitio (2015) juga menunjukan hasil bahwa jumlah PKP terdaftar 

berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 

2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukartha (2014) 

yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Meiliawati, 

Anastasia (2013) yang menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Selain itu didukung juga penelitian 
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yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) yang menyimpulkan 

bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.  

3. Ha3 diterima, yang artinya STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan 

PPN. Vegirawati (2011) bahwa STP berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak. Selain itu didukung juga oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang 

menyimpulkan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN 

serta penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) yang menyatakan 

bahwa STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan 

PPN 

 

5.2   Keterbatasan 

Hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data observasi yang digunakan untuk uji statistik ini masih terbatas, yaitu 

data per bulan dari tahun 2013-2015.  

2. Ruang lingkup yang digunakan dalam melakukan penelitian terbatas hanya 

di satu wilayah kerja saja yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Tigaraksa sehingga lingkup yang digunakan masih terlalu minim untuk 

melakukan penelitian. 

 

5.3   Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan beberapa keterbatasan yang ada, 

maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya 

terkait dengan penelitian seputar Penerimaan PPN, yaitu: 
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1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian agar 

hasilnya bisa lebih akurat apabila jumlah data observasi yang digunakan 

semakin banyak. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas lingkup penelitian 

yang dilakukan di lebih dari satu KPP, sehingga lingkup yang digunakan 

dalam penelitian tersebut menjadi lebih luas dan bisa dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya. 
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