
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan 

pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di Seksi pemeriksaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan selama 3 tahun yaitu dari 

tahun 2014 sampai dengan 2016. Dan hasil penelitian memperoleh beberapa 

kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru telah memenuhi landasan pelaksanaan pemeriksaan pada 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.03/2013 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dialami langsung oleh wajib pajak 

juga sudah sesuai dengan pelaksanaan di KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan dan wajib pajak mengaku masih belum memahami betul 

tentang system perpajakan khususnya pemeriksaan pajak. 

2. Penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami 

peningkatan jika setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti pada tahun 

2014 Tim Pemeriksa pajak memeriksa 128 SPT dan penerimaan pajak 

meningkat menjadi Rp 987.940.197.532 yang sebelumnya hanya Rp 

985.507.200.402, Pada tahun 2015 Tim Pemeriksa Pajak memeriksa 98 

SPT yang masuk dan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 

1.428.567.363.757 yang sebelumnya penerimaan pajak hanya sebesar 
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Rp 1.424.166.760.355, pada tahun 2016 Tim Pemeriksa Pajak 

memeriksa 326 SPT yang masuk dan penerimaan pajak meningkat 

menjadi Rp 1.469.333.909.300 dari sebelum dilakukan pemeriksaan 

penerimaan pajak pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 1.459.189.686.678. 

Penerimaan pajak selalu diikuti dengan target penerimaan pajak yang 

meningkat setiap tahunnya dan dengan dilaksanakannya pemeriksaan 

pajak yang efektif dasn efesien maka dapat membantu KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan dalam memenuhi target penerimaan tersebut. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran antara lain : 

1. Sosialisasi system perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak 

harus sangat ditingkatkan agar manipulasi data atau salah dalam 

pengisian SPT dapat dihindari. 

2. Melakukan sosialisasi besar-besaran mengenai pemeriksaan pajak agar 

tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi Wajib pajak dan agar 

terciptanya proses pemeriksaan pajak yang sangat efektif. Hal ini juga 

akan menumbuhkan rasa kepercayaan wajib pajak kepada aparatur pajak 

bahwa pajak yang dibayarkan akan diproses dengan transparansi. 

 

 

 

 

 


