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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Reformasi Perpajakan dalam penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi yang

berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung

Karees sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya :

 Pemisahan antara fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan

pemeriksaan.

 Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus

melayani dan mengawasi administrasi perpajakan dengan konsep

pelayanan satu pintu, sehingga mengurangi persinggungan antara

Wajib pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak dengan petugas pajak.

 Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan,

pengawasan, pemeriksaaan dan penagihan pajak, ditandai dengan

diterapkannya sistem e-payment, e-SPT, dan e-filling.

 Pelayanan yang ramah dari petugas KPP.

 Otomatisasi penagihan pajak melalui SAPT sehingga prosedur

pengawasan dan administrasi tunggakan pajak dapat selalu dilakukan.

 Penerapan Kode Etik terhadap pegawai pajak.
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 Penerapan sistem perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku saat ini.

 Penerapan program-program Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha

untuk menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan menambah

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Hasil penilaian responden menunjukkan bahwa Citra Pajak sudah cukup baik,

hal ini ditandai dengan adanya :

 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri semakin meningkat

tiap tahunnya.

 Ketepatan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT).

 Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

3. Reformasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan sebesar 62,05% terhadap

Citra Pajak di mata Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Dan sisanya sebesar 37,95

merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Citra Pajak adalah :

 Kasus-kasus Korupsi Pajak yang terkuak pada saat ini, sehingga

masyarakat memandang kinerja pemerintah memburuk.

 Minimnya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan pelayanan

publik yang diberikan pemerintah. Sehingga, masyarakat menganggap
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tidak ada manfaat atau timbal balik yang didapatkan dari uang pajak

yang mereka bayarkan.

 Transparansi sangat perlu diterapkan di Indonesia agar wajib pajak

mengetahui alokasi dari uang pajak yang mereka bayarkan dan

pemerintah dapat mempertanggungjawabkan alokasi uang pajak lebih

akuntabel.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan  kesimpulan

dari hasil penelitian ini adalah :

a. Bagi KPP Pratama Bandung Karees

Penerapan Reformasi Perpajakan (Tax Reform) memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap Citra Pajak di mata Wajib Pajak Orang Pribadi,

maka dari itu pelaksanaan reformasi perpajakan pada saat ini semoga bisa

dipertahankan atau bila perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

1) Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut

mengenai faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap Citra

Pajak di mata Wajib Pajak.

2) Disarankan apabila ingin meneliti mengenai Citra Pajak di mata Wajib

sebaiknya melakukan pendekatan lebih terhadap Wajib Pajak, karena

untuk mengetahui Citra Pajak di mata Wajib Pajak harus mengetahui

opini Wajib Pajak tersebut.
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5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya penelitian ini

terbatas hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditemui di KPP Pratama

Bandung Karees, jumlah sampel dalam penelitian ini masih relatif sedikit, sulitnya

mendapatkan informasi karena faktor keengganan Wajib Pajak dan sensitifitas

mereka terhadap masalah perpajakan. Kemudian penelitian ini hanya mengkaji

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Citra Pajak di mata Wajib Pajak Orang

Pribadi tanpa mengukur Citra Pajak di mata Wajib Pajak sebelum diterapkannya

Reformasi Perpajakan, dan penelitian ini hanya mengkaji Reformasi Perpajakan

pada saat ini saja.


