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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai pengaruh 

Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penulis dapat membuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Self Assessment System pada KPP Pratama Bandung Tegallega 

secara umum telah berjalan cukup baik yaitu sebesar 64,9%, dimana wajib 

pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak, 

membayar pajak dilakukan sendiri dan pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak.  

2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung 

Tegallega secara umum cukup baik yaitu sebesar 67,2%. Penilaian yang 

diberikan terhadap Struktur organisasi dan  Budaya organisasi dalam Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung Tegallega 

sudah baik sedangkan Prosedur organisasi dan Strategi organisasi cukup baik. 

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega 

secara umum sudah baik yaitu sebesar 79,0%. Wajib pajak pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega sudah melaksanakan secara baik  kewajibannya secara 

formal yang meliputi patuh mendaftarkan diri, patuh dalam membayar pajak 

terutang, patuh untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat. Secara 

material yang meliputi kepatuhan dalam mengisi SPT dengan benar, lengkap, 
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dan jelas, kejujuran dalam penghitungan pajak terutang, membayar sanksi 

administrasi, Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega juga sudah 

melaksanakannya dengan baik. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui Self Assessment System secara 

parsial memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Semakin baik Self Assessment 

System akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Sistem 

Administrasi Perpajakan Modern secara parsial juga memberikan pengaruh 

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 

Bandung Tegallega. Semakin baik Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Antara Self 

Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega 

ada keterkaitan yang kuat sebesar 0,714 menunjukkan arah hubungan positif, 

maka apabila Self Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern semakin baik cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib 

pajak. Self Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern 

secara simultan berpengaruh sebesar 51,0% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Sedangkan 49,0% sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang self 

assessment system, sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Tegallega, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain adalah:  

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega harus lebih 

mensosialisasikan dan mengoptimalkan segala sesuatu mengenai pajak 

melalui media cetak atau elektronik yang lebih baik lagi serta lebih menarik 

kepada Wajib Pajak baik mengenai perhitungan, pelaporan, sanksi pajak dan 

penggunaan sistem administrasi perpajakan yang berbasis modern agar Wajib 

Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi lebih mengerti dan dapat dengan 

mudah memahami tata cara Self Assessment System maupun penggunaan 

sistem administrasi perpajakan yang berbasis modern secara optimal. Namun 

disamping itu, Kantor Pajak juga diharapkan tetap memberikan pengawasan 

dan penyuluhan yang berkesinambungan pada Wajib Pajak 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 fedback kepada publik. Wajib Pajak yang 
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kurang begitu paham akan tata cara Self Assessment System dan penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern ini diharapkan dapat bertanya kepada 

petugas pajak atau melihat melalui media cetak atau elektronik agar dapat 

diberikan penjelasan lebih detail. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

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

peneliti berikutnya, subjek penelitian tidak terbatas hanya Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Tegallega, tetapi mungkin bisa dilakukan pada 

beberapa kantor pajak yang ada. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambah atau mencari faktor-faktor lainnya yang sekiranya memiliki 

keterkaitan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selain Self 

Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Faktor-

faktor lain tersebut seperti kualitas pelayanan pajak, moralitas pajak, dll. 

 


