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BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Tugas Akhir di atas dapat disimpulkan,

bahwa:

a. Program penyuluhan yang dilakukan oleh KP2KP Jombang telah

berhasil meningkatkan jumlah pelaporan SPT Tahunan disetiap tahunnya.

Program penyuluhan perpajakan ini sedikit banyak telah membangun

kesadaraan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dalam

pelaporan SPT Tahunan

b. Namun program penyuluhan yang dilakukan belum berdampak besar

karena jumlah realisasi wajib pajak yang melapor masih sangat rendah

jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak aktif yang seharusnya

wajib melaporkan SPT Tahunannya.

c. Program penyuluhan yang dilakukan tidak hanya menargetkan pada

wajib pajak terdaftar saja, namun juga dilakukan penyuluhan terhadap

calon wajib pajak dan wajib pajak baru. Target cakupan masyarakat

yang cukup luas ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang

perpajakan sedini mungkin

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan

Konsultasi Perpajakan Jombang, antara lain:

3.2.1 Saran untuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

Perpajakan Jombang

a. Peningkatan pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi perlu dilakukan

untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan

kewajibannya
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b. Optimalisasi program penyuluhan dan sosialisai agar semakin banyak

wajib pajak yang paham akan hak dan kewajiban perpajakannya

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung agar penyampaian

penyuluhan lebih baik hingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari

kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Hal ini tentu akan menimbulkan

timbal balik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak

3.2.2 Saran untuk Wajib Pajak

Lebih meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya program

penyuluhan dan sosialisasi perpajakan yang diadakan karena tujuan dari

penyuluhan adalah sebagai sarana tukar informasi yang sangat berguna

untuk kedepannya

3.2.3 Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Selalu menjalin hubungan baik antara Fakultas Vokasi Universitas

Airlangga dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

Perpajakan Jombang agar kedepannya dapat mempermudah mahasiswa

dalam menjalin kerja sama ataupun pelaksanaan kegiatan praktek kerja

lapangan berikutnya.


