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BAB V 

KESIMPULAN,KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti mengambil 

kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah yang dijelaskan dalam Bab I pada 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

telah berjalan dengan cukup baik, jika dilihat dari segi tata cara pelaporan pajak, tata 

cara pendaftaran Wajib Pajak, dan jumlah pembayaran pajak. Saat ini pelaporan 

penghasilan pajak orang pribadi menjadi lebih sistematis dan terkendali. Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah memberikan kontribusi nilai positif dan nilai 

negatif. Yang menjadi poin penting dalam kajian ini adalah nilai negatif dalam 

penerapan Undang-Undang, yakni sistem birokrasi perpajakan di Indonesia yang 

masih lemah sehingga kerap menimbulkan sengketa antara wajib pajak dengan 

pegawai pajak. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus penerbitan STP dengan 

salah nominal yang menyebabkan wajib pajak resah dan membawa kasus ke jalur 

litigasi seperti contoh kasus diatas.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaporan pajak penghasilan tidak efektif di 

Indonesia dikarenakan oleh dua faktor utama yaitu kesadaran wajib pajak orang 

pribadi itu sendiri dan kepatuhan pajak orang pribadi. Adanya persamaan alasan yang  

menyebabkan kesadaran Wajib Pajak Orang pribadi dan kepatuhan pajak menurun 

dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah untuk mengelola uang
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pajak yang disetor dengan baik, menerapakan peraturan yang tidak adil kepada Wajib 

Pajak, pelayanan dan pendidikan yang diberikan kurang dari Direktorat Jenderal 

Pajak kepada wajib pajak, dan ada anggapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak 

tahu bila terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak. 

B. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan 

akan membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis 

supaya dapat berguna bagi perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Keterbatasan-

keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masalah waktu yang terbatas dikarenakan oleh peneliti terlalu sibuk dalam  

karier hingga sampai menunda penelitian sendiri. Oleh karena itu, peneliti merasa 

kurang waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi mengenai “ Implementasi 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi ”. 

2. Peneliti mengalami kendala dalam pencarian informasi dan sumber yang terkait 

dengan perumusan masalah yang dibahas. Kurangnya informasi dan sumber 

dikarenakan oleh buku-buku mengenai hukum pajak dan perpajakan di Indonesia 

belum lengkap di Perpustakaan kampus Universitas Internasional Batam serta media 

internet. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh terhadap judul 

penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi kepada pembaca 

sebagai berikut: 
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1. Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sudah cukup baik akan tetapi ada nilai 

negatif dari penerapan tersebut yaitu sistem birokrasi yang tidak berjalan dengan 

baik. Oleh karena itu, perlunya dibenahi sistem birokrasi perpajakan untuk 

meningkatkan pelayanan perpajakan yang lebih bagus. 

2. Peneliti berharap bahwa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan Wajib Pajak 

terhadap Pemerintah maka upaya yang harus dilakukan adalah apa yang telah dibayar 

oleh Wajib Pajak, Pemerintah harus mengembalikan hasil pungutan pajak untuk 

kepentingan rakyat dan dinikmati sepenuhnya oleh Wajib Pajak sebagai contoh dalam 

hal pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Selain itu sistem pelayanan 

perpajakan juga ditingkatkan lebih mudah akses oleh Wajib Pajak seperti 

menampilkan iklan untuk mengajarkan Wajib Pajak dalam hal penghitungan, 

pelaporan, dan pembayaran pajak. Peran masyarakat juga penting dalam mengubah 

masa depan Indonesia dalam perpajakan. Masyarakat yang berpendidikan seperti 

mahasiswa, warga yang pernah membayar pajaknya, ikut serta memberikan pelajaran 

perpajakan khususnya pajak penghasilan kepada yang lain. Setelah itu, bahwa perlu 

diterapkan adanya sistem pengawasan bulanan dari Direktorat Jenderal Pajak 

terhadap pegawai-pegawai pajak.  
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