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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan

untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka

berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemeriksaan Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan

Nomor.17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, kriteria

pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan wajib pajak sesuai pasal 4 angka 2 dilakukan dalam hal-hal

sebagai berikut ini, Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang

menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan

kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak menyampaikan SPT yang

menyatakan rugi, Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan,

pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia

untuk selama-lamanya, Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku

atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali

aktiva tetap, Tidak menyampaikan atau Menyampaikan SPT tetapi

melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran yang terpilih

untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko dan
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Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil

analisis resiko (Risk Based Selection) .

2. Analisis Audit Pajak Penghasilan meliputi Petugas Pemeriksa, Tata Cara

Pemeriksaan Pajak , Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Jenis Pemeriksaan, Perubahan Jenis

Pemeriksaan, Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan, Tenaga Ahli, Bimbingan

Pemeriksaan, Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian, Penyelesaian

Pemeriksaan, Daftar Kode Pemeriksaan, Kewajiban Wajib Pajak Terkait

Dengan Pemeriksaan dan Penyegelan.

3. Belum optimalnya pemeriksaan pajak penghasilan dilapangan maupun

dikantor, ini diakibatkan belum adanya kesadaran dari Wajib Pajak .

4. Kinerja Pemeriksa sebagai pengawas yang bersikap tegas kepada wajib

pajak merupakan tindakan yang tepat . Sehingga hasil dari pemeriksaan

bisa dimaksimalkan.

4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang

dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan harus

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

dalam pemenuhan pajak, sehingga kinerja pemeriksaan lebih mudah

dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun dengan

menggunakan media.
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2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sebagai

instansi yang ditunjuk harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa

melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemeriksaan

dan mengkaji potensi pajak penghasilan yang belum dioptimalkan

selama ini. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Senapelan hendaknya melakukan penelitian dan/atau pengkajian

secara berkala terhadap pajak penghasilan yang melebihi batas waktu.


