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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan  

 Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling besar bagi 

penerimaan Negara. Penerimaan pajak memegang peranan penting dan 

merupakan penerimaan negara yang terus meningkat. Karena fungsi pajak adalah 

sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

Negara. 

KPP Pratama Surabaya Rungkut memiliki target penerbitan STP yang 

sama setiap tahun. Namun, jika dilihat dari realisasi pencairan STP menunjukkan 

bahwa mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Realisasi pencairan STP di KPP Pratama Rungkut menunjukkan angka yang 

cukup besar jika dibandingkan dengan target penerbitan STP dari tahun 2010 

sampai dengan 2015. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP di KPP Pratama 

Surabaya Rungkut tidak cukup bagus dan semakin menurun dari tahun ke tahun.  

Jika dilihat dari penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari 

periode tahun 2010 sampai dengan 2015, menunjukkan penerimaan pajak yang 

terus meningkat. Semakin banyak penerbitan STP, maka penerimaan pajak 

semakin besar. Maka penerbitan STP dapat dijadikan indicator bahwa semakin 

banyak STP yang diterbitkan maka semakin banyak pula WP yang tidak patuh 

terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Tetapi jika dilihat dari perhitungan persentase sebelumnya, pengaruh 

penerbitan STP terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut ini 

sangat kecil namun realisasi pencairan STP cukup membantu dalam hal 

menambah penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dengan 

demikian bisa disimpulkan bahwa perlu adanya segala upaya untuk meningkatkan 

kepatuhan WP. 
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3.2 Saran 

3.2.1 Untuk Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut 

 Berdasarkan laporan praktik kerja lapangan ini yang dibuat dengan 

menggunakan data dari KPP Pratama Surabaya Rungkut, maka saran untuk  KPP 

Pratama Surabaya Rungkut adalah lebih meningkatkan lagi frekuensi penyuluhan 

kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa betapa pentingnya pajak yang 

berfungsi sebagai sumber dana bagi pengeluaran-pengeluaran Negara. Melakukan 

penyuluhan melalui media dan fasilitas lain agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam kewajiban perpajakan semakin baik. Saran lain dari penulis adalah 

menambah jumlah pegawai pajak yang ada, karena beban yang ada pada tiap 

pegawai terlalu besar sehingga kinerja tiap pegawai tidak maksimal. 


