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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Setelah melakukan kegaiatan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi SPN terhadap Penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan adalah 

sebagai berikut : 

a. KPP Pratama Pamekasan adalah Kantor pelayanan pajak yang meliputi 2 

kabupaten yaitu kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Sensus pajak di KPP 

Paratama Pamekasan dimulai tanggal 16 September 2011 berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang sensus 

pajak nasional. 

b. Sosialisasi yang dilkuakn di KPP Pratama Pamekasan ada 2 Kategor yaitu 

Sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara 

langsnung melalui perangkat desa sedangkan Sosialisasi secara tidak 

langsung melalui iklan radio, banner dan baliho 

c. Recruitmen Petugas pelaksana sensus pajak sendiri terbagi menjadi dua 

yaitu : berasal dari luar pegawai pajak yaitu dari outsourcing dan yang 

kedua diambil dari pagawainya banyak sendiri sebagai ketua UPS. 

d. Hambatan dalam pelaksaan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama 

Pamekasan adalah rumah yang ditempati kosong dan solusinya 

menganggap rumah tersebut kosong dan dimasukkan dalam kategori 4, 
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orang yang ada di rumah lagi keluar dan tidak ada di rumah solusinya 

adalah menitipkan ke keluarga atau tetangga terdekat. Dan hambatan yang 

terakhir adalah masyarakat tidak mau di data karena kurang pengetahuan 

tentang pajak, solusinya adalah perlu SDM yang berkualitas dan pengurus 

desa 

e. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional sangat berperan terhadap 

jumlah NPWP terdaftar yang merupaka rencana jangka panjang untuk 

menambah penerimaan pajak,di KPP Pratama Pamekasan sudah ada 

peningkatan jumalh wajib pajak terdaftar meskipun pencapaiannya tidak 

terlalu signifikan. 

 

5.2.  SARAN 

 Dari hasil kegiatan penelitian mengenai Implementasi SPN terhadap 

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pamekasan yang telah dilakukan, berikut saran 

yang diharapkan mampu memberi manfaat di masa mendatang bagi KPP Pratama 

Pamekasan adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya data-data yang penting dikumpulkan dan di tata dengan rapi 

sehingga nantinya jika diperlukan tidak lagi di cari-cari lagi 

b. Sebaiknya Sosialisasi yang dilkukan oleh KPP Pratama Pamekasan lebih 

ditingkatkan lagi untuk lebih mengena kepada masyrakat. 

c. Sebaiknya perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan pajak 

yang lebih baik lagi. 
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