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BAB V 

PENUTUP 

     Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis dapat menyimpulkan dan 

menyarankan beberapa hal berikut ini : 

A. Kesimpulan 

Karena keterbatasan data yang diperoleh, penulis hanya menggunakan 

perbandingan data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. 

Dari data yang diperoleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 

dan juga pembahasan dari beberapa bab sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

a. Pada tahun 2014, target dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dapat 

 terealisasi sebesar 42,74% atau sebesar Rp 4.465.780.438 dari target yang 

 ditentukan yaitu sebesar Rp10.446.880.932. 

b. Pada tahun 2015, target dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dapat 

terealisasikan sebesar 39,98% atau sebesar Rp 5.053.656 dari target yang 

ditentukan yaitu sebesar Rp 12.638.729.383. 

c. Pada tahun 2016, pencairan tunggakan dapat terealisasi sebesar Rp 

8.972.018.430 atau sebesar 60,64 % dari target penerimaan. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Klaten menargetkan penerimaan sebesar Rp 

14.793.132.997 pada tahun 2016. 

d. Sedangkan pada tahun 2017, pencairan tunggakan dapat terealisasi sebesar 

Rp 9.169.210.914 atau sebesar 53,68 % dari target penerimaan. Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratama Klaten menargetkan penerimaan sebesar Rp 

17.080.517.823 pada tahun 2017. 

 

B. Saran 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa 

saran yang sekiranya diperlukan yaitu sebagai berikut :  

a. Dengan adanya Account Representative (AR) pada setiap kelompok wilayah 

di Kabupaten Klaten, seharusnya dapat lebih menguasai efektif dalam hal 

penagihan pajak. Sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat. 

b. Seharusnya tindakan penagihan pajak secara aktif maupun pasif dapat 

 menyeluruh kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. 

 Tetapi karena keterbatasan waktu dan SDM yang ada, maka lebih 

 diutamakan untuk menagih yang mempunyai tunggakan pajak yang lebih 

 besar terlebih dahulu agar mencapai atau mendekati target penerimaan pajak. 

 Dan juga diharapkan tindakan penagihan pajak lebih efektif agar dapat 

 meningkatkan penerimaan pajak. 

A. Keterbatasan 

Keterbatasan penulis pada saat melakukan penelitian adalah adanya 

keterbatasan informasi dan data yang diberikan, sehingga penulis hanya 

dapat membahas dan menganalisis data pada tahun 2014 sampai 2017. 

 

 

 


