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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh sanksi 

administrasi dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di 

KPP Pratama Kota Sukabumi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sanksi administrasi berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di 

KPP Pratama Sukabumi. Semakin tinggi sanksi administrasi akan semakin 

menurun pencairan tunggakan pajak yang terjadi, terkait buruknya sanksi 

administrasi bagi para penunggak pajak ini terbukti dalam pelaporan SPT 

masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayarsesuai tanggal jatuh tempo. 

Oleh karena itu perlunya sosialisasi kepada Wajib Pajak agar 

menyampaikan SPT dengan tepat waktu. 

2. Tindakan Penagihan Aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 

pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Hal ini juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Indra Yulistia dan Darmayanti (2014) 

mengatakan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama 

Padang sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Terkait masalah yang 

menjadi fenomena itu yaitu telah diterbitkannya surat teguran dan surat 

paksa sebagai tindakan penagihan aktif namun pencairan tunggakan masih 

belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan seperti 
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penyitaan atau pemblokiran rekening Wajib Pajak agar pencairan tunggakan 

terealisasi. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan (F-test) dibuktikan bahwa Sanksi 

Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Kota 

Sukabumi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan 

kedepannya: 

1. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara 

intensif. 

2. Diharapkan kepada aparat pajak agar melakukan tindakan tegas terhadap 

Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan atau tidak kooperatif sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia. 

3. Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak jangan hanya 

mengandalkan surat teguran atau surat paksa ataupun surat-surat lainnya 

melainkan harus menegakan hukum yang lebih tegas kepada Wajib Pajak 

yang memiliki tunggakan pajak, agar Wajib Pajak lebih taat dalam 

menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga 

tidak mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat. 

 


