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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi 

kota Pekanbaru terhadap penerimaan PPN Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan selama 8 tahun berturut-turut, sedari 2008 hingga 2015 

dan mencakup 32 sampel. Dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan 

PPN. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan perkapita 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. 

4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara 

serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

PPN. 

5. Besarnya pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan 

perkapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan PPN adalah 
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83,8% sedangkan sisanya sebesar 16,2% dipengaruhi variabel lain diluar 

penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang apabila diatasi 

mungkin dapat memperbaiki hasil penelitian selanjutnya. Berikut ini keterbatasan 

dalam penelitian ini: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh jumlah 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendapatan perkapita dan pertumbuhan 

ekonomi. Beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat 

penerimaan PPN yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

2. Periode penelitian yang singkat selama 8 tahun (2008-2015) yang 

mungkin menyebabkan hasil dapat berpengaruh jika periode penelitian 

lebih lama. 

3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya terpusat pada kota 

Pekanbaru, tidak mengikut sertakan seluruh kota di provinsi yang ada 

di Indonesia. 

5.3 Saran  

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Aparat Perpajakan  

Untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan secara intens terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk peningkatan 
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jumlah PKP dan juga meningkatkan kepatuhan PKP yang telah 

terdaftar, juga harus mempertimbangkan untuk merubah ketentuan 

peraturan pemerikasaan pajak yang hanya terfokus pada PKP yang 

melaporkan SPT Lebih Bayar dan memperluas objek pemeriksaan juga 

pada PKP yang melaporkan SPT Nihil dan SPT Kurang Bayar. Hal 

tersebut akan dapat menghindari dampak negatif terhadap penerimaan 

PPN karena PKP akan berusaha menghindari pajak dengan 

melaporkan SPT Nihil dan SPT Kurang Bayar. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan agar dapat melakukan penelitian sejenis dan sebaiknya 

menambah jumlah variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

tingkat penerimaan PPN seperti suku bunga Bank Indonesia, 

inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, SPT Masa PPN dan SSP 

PPN yang disetorkan. 

b. Disarankan untuk menambah masa periode penelitian hingga 10 

tahun agar mendapat hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat 

dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. 

c. Disarankan dapat menambah luas lokasi penelitian tidak terbatas di 

Kota Pekanbaru jika bisa dilakukan se-Provinsi Riau. 

 


