
 

69 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

analisis pencapaian target tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perolehan tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak dapat 

mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

2. Sosialisasi memiliki pengaruh terhadap pencapaian target tax amnesty di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini dikarenakan sosialisasi adalah suatu 

proses atau cara untuk menyampaikan sesuatu secara baik agar sesuatu yang 

dijelaskan itu dapat dipahami dengan baik. Pihak KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan telah melakukan sosialisasi secara gencar mengenai program tax 

amnesty ini seperti menyebar diflet-diflet dan pemasangan spanduk-spanduk 

untuk mensukseskan program ini serta agar perolehan tax amnesty di KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan dapat memenuhi target yang diharapkan oleh 

pemerintah. Namun persiapan program ini dinilai masih kurang dikarenakan 

tidak diberikannya waktu untuk sosialisasi terlebih dahulu. 

3. Partisipasi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap pencapaian target tax 

amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini dikarenakan sasaran dari 

program ini adalah para wajib pajak, sehingga semakin banyak para wajib 
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pajak yang mengikuti program ini, maka semakin besar pula peluang untuk 

mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. 

4. Solusi yang dapat diberikan agar tax amnesty dapat memenuhi target yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu: 

a. Adanya pemberian waktu untuk melakukan sosialisasi sebelum program 

ini dilakukan agar para wajib pajak lebih mengerti mengenai program ini 

dan agar mereka tidak salah menduga mengenai program ini supaya 

mereka mau mengikuti program ini. 

b. Agar disiapkan sarana dan prasarana yang mendukung serta  disediakan 

tenaga kerja yang lebih untuk program ini karena banyak nya wajib pajak 

yang harus dilayani dalam program ini. 

5. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

untuk mensukseskan program ini dan agar target yang diharapkan dapat 

tercapai, diantaranya yaitu: 

a. Melakukan sosialisasi kepada para pegawai KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan terkait dengan Undang-Undang no 11 tahun 2016 tentang 

pengampunan pajak. 

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana terkait dengan progam ini, seperti 

membentuk helpdesk yaitu sebuah bilik yang dikhususkan untuk para 

wajib pajak yang ingin mengetahui mengenai tax amnesty. 

c. Melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para wajib pajak, dengan cara 

menyebarkan diflet-diflet nengenai tax amnesty, pemasangan spanduk 
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maupun baliho, dan juga mendatangi asosiasi-asosiasi seperti notaris, 

lembaga-lembaga seperti rumah sakit, lembaga melayu riau dan lainnya. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan terkait penerimaan tax amnesty di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

apabila program ini dilakukan lagi yaitu: 

1. Adanya pemberian waktu untuk melakukan sosialisasi sebelum program 

ini dilakukan agar para wajib pajak lebih mengerti mengenai program ini 

dan agar mereka tidak salah menduga mengenai program ini supaya 

mereka mau mengikuti program ini. 

2. Agar disiapkan sarana dan prasarana yang mendukung serta  disediakan 

tenaga kerja yang lebih untuk program ini karena banyak nya wajib pajak 

yang harus dilayani dalam program ini. 

3. Idealnya pengampunan pajak hanya dilakukan sekali saja supaya bisa 

memberikan efek positif, bukan malah sebaliknya. 

4. Wajib pajak yang teruji kepatuhan perpajakanya harus diberi penghargaan 

agar menjadi contoh bagi wajib pajak lainnya. 

 


