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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi PP Nomor 46 

tahun 2013, menguji seberapa untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib 

pajak, pertumbuhan jumlah penerimaan pajak, perbedaan jumlah wajib 

pajak, pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), perbedaan 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), perbedaan jumlah penerimaan pajak 

sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP 

Surakarta. Berdasarkan pertumbuhan dari bab empat, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan PP 46 pada KPP Surakarta mulai diterapkan sejak berlakunya 

PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu tanggal 1 Juli 2013. Pertumbuhan Wajib 

Pajak pelaku usaha sebelum penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 jumlah 

tertinggi pada bulan Januari 2013 yaitu mencapai jumlah 3,59%  Wajib 

Pajak, sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan 

Februari 2013 yakni hanya mencapai 0,35% Wajib Pajak. Setelah 

penerapan PP No.46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan Wajib Pajak 

tertinggi terjadi pada bulan Maret 2014 yaitu mencapai jumlah 2,08% 

Wajib Pajak, sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan 

Desember 2014 yaitu hanya mencapai 0,39% Wajib Pajak. Setelah 

penerapan PP No.46 Tahun 2013 rata-rata pertumbuhan wajib pajak 

mengalami penurunan sebesar 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya 
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DJP untuk meningkatkan potensi jumlah wajib pajak tidak tercapai 

dengan baik. 

2. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil pertumbuhan jumlah 

Penerimaan Pajak di KPP Surakarta. Jumlah pertumbuhan penerimaan 

pajak sebelum penerapan yang tertinggi yaitu bulan Desember 2012 

sebesar 101,65%, sedangkan jumlah pertumbuhan penerimaan pajak 

yang terendah di bulan September 2012 sebesar 0,63%. Setelah 

penerapan PP No.46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan penerimaan 

pajak tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 yaitu mencapai 

277,41%, sedangkan jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan 

September 2013 yaitu hanya mencapai 2,54%. Jadi dengan adanya 

penerepan peraturan PP No.46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan 

pajak. Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan rata-rata pada 

penerimaan pajak sebesar 19,12%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya 

DJP untuk meningkatkan potensi jumlah wajib pajak tercapai dengan 

baik. 

3. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa wajib pajak berpengaruh 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, hasil ini 

dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai thitung < ttabel  (-

52,221 < 2,110) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

4. Dalam penelitian mendapatkan hasil bahwa terbukti dengan adanya 

peningkatan jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Sebelum 

penerapan ini jumlah pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) 
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tertinggi pada bulan November 2012 sebesar 100,36%, sedangkan 

terendah pada bulan April 2012 sebesar 0,94%. Setelah penerapan 

peraturan jumlah pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) tertinggi 

pada bulan Januari 2014 sebesar 35,83%, sedangkan terendah pada bulan 

April 2014 sebesar 0,74%. Setelah penerapan PP ini rata-rata 

penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%. Hal ini 

menunjukkan besarnya partisipasi Wajib Pajak dalam membayar beban 

pajak mereka sangat kurang. 

5. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pajak Penghasilan pasa 4 

ayat (2) berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013, hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai thitung 

< ttabel  (-4,227 < 2,110 ) dengan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05. 

6. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Penerimaan Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 

hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai thitung < ttabel  

(-2,102 < 2,110) dengan nilai signifikan sebesar 0,051 > 0,05. 

7. Kontribusi penerimaan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan 

pajak penghasilan. Kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 yang 

tertinggi di bulan Maret 2014 sebesar 3,82% dan terendah di bulan Juli 

2013 sebesar 0,00% dengan kriteria Sangat Kurang. Sedangkan rata-rata 

penerimaan PP 46 terhadap pajak penghasilan selama 16 bulan adalah 

sebesar 2,31% dengan Kriteria Sangat Kurang. 
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8. Kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan. 

Kontribusi PPh pasal 4 ayat (2) yang tertinggi di bulan Oktober 2014 

mencapai 56,41% dengan kriteria Sangat Baik dan terendah di bulan Juli 

2013 sebesar 0,00% dengan kriteria Sangat Kurang.  Sedangkan rata-rata 

penerimaan dari PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap pajak penghasilan selama 

16 bulan adalah sebesar 42,97% dengan kriteria Baik. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Dalam penelitian ini tidak adanya survei langsung pada responden 

pelaku usaha yang termasuk kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013. 

2. Dalam penelitian ini tidak adanya pembagian pertumbuhan wajib pajak 

orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang 

memenuhi omzet tidak melebihi 4,8Miliar. 

C. Saran 

Beberapa hal saran yang dapat diberikan oleh peneliti : 

1. Ruang lingkup penelitian ini laporan anggaran di KPP Surakarta. Maka 

disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara luas 

dengan mewawancarai para pelaku usaha yang tergolong dalam PP 46 

Tahun 2013. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti pertumbuhan wajib pajak 

orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang 

memenuhi omzet tidak melebihi 4,8Miliar. 

3. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali potensi 

penerimaan pajaknya khususnya PPh PP 46 Tahun 2013. Sosialisasi 

penerapan PP No.46 Tahun 2013 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan 

peraturan ini tercapai dengan baik. 


