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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang 

“Peranan  Penerapan Sistem Administrsi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi” maka 

dapt disimpulkan  sebagai berikut : 

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama 

Cimahi sangat efektif ,kesimpulan ini diambil berdasarkan hal hal berikut : 

a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah berubah 

berdasarkan fungsi pelayanan ,pemeriksaan , penagihan dan 

konsultasi . 

b. Perubahan prosedur metode pelayanan atas produk pajak dapat 

dipertanggungjawabkan secara khusus melayani dan mengawasi 

kepatuhan wajib pajak. 

c. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dari segi strategi 

financial dan nonfinansial ini telah dijalankan dengan baik dan 

sesuai yang diharapkan. 

d. Penerpan sistem administrasi perpajakan modern melakukan 

penilaian wajib pajak atas budaya organisasi sudah memberikan 

contoh yang sangat baik sehingga wajib pajak sadar akan pajak 

untuk peningkatan pembayaran. 
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2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Prtama Cimahi dinilai 

sangat memadai ,kesimpulan ini diambil berdasarkan hal – hal berikut : 

a. Wajib pajak orang pribadi sudah melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara formal dengan mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak dam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

b. Wajib pajak orang pribadi sudah melaksanakan keawajiban 

perpajakannya secara material dengan menghitung jumlah oajak 

yang harus dibayar sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya . 

3. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sangat berperan dalam 

menunjang kepatuhan wajib pajak orang pribadi  pada KPP Pratam Cimahi 

hal ini dapat dilihat dari presentase jawaban kusioner yang didapat dari 

analisis data menggunakan metode klasifikasi champion yaitu sebesar 

85,87% yang berada pada interval 76%-100%. 

 

5.2       Saran  

1. Untuk Kantor Palayanan Pajak Pratama Cimahi 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan adanya Peranan 

Penerapan  Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi . Maka untuk Kantor Palayanan Pajak Pratama 

Cimahi diharapkan penerapan Sistem Administrasi Perpajak Modern lebih 

ditingkatkan lagi  agar tetap berjalan dengan baik dan efektif. Namun 

disamping itu, Kantor Pajak juga diharapkan tetap memberikan 

pengawasan dan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak 
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mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai 

tata cara dalam menjalankan perpajakan . 

 

2. Untuk Wajib Pajak 

Untuk wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak 

dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah 

yang nantinya pemerintah memberikan feedback kepada publik lagi baik 

dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang 

begitu paham akan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini 

diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak  atau melihat di media 

online agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail. 

 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peniliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain dan 

tidakhanya terbatas pada sistem administrasi perpajakan modern saja yang 

menjadifaktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi tetapi bisa 

melibatkanfaktor lain seperti budaya pajak, moralitas pajak dan 

kepercayaan masyarakat. 

 

 


