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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh 

modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan modernisasi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Karees sudah terlaksana dengan baik. Hal ini 

dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa rata-rata yang 

diperoleh yaitu sebesar 3,72 yang berada pada interval 3,50-4,24 yang 

tergolong baik yaitu meliputi: 

a. Perubahan struktur organisasi yang berupaya untuk mewujudkan 

pengorganisasian untuk memberikan pelayanan yang lebih 

responsif sudah terlaksana dengan baik. 

b. Perubahan prosedur organisasi yang mengubah metode pelayanan 

dan metode operasi agar dapat dilaksanakan secara mudah dan 

cepat. 

c. Perubahan strategi organisasi dari segi strategi finansial dan 

strategi nonfinansial telah berjalan dengan baik. 

d. Penerapan budaya organisasi yang menerapkan kode etik pegawai 

pajak dalam memberikan pelayanan yang prima dan menerapkan 



101 
 

sistem perpajakan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku 

saat ini. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Karees tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden 

yang menyatakan bahwa rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 3,37 yang 

berada pada interval 2,75-3,49 yang termasuk dalam kategori rendah. Niat 

untuk berperilaku mematuhi kewajiban perpajakan ini yang menyebabkan 

kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Karees 

tergolong rendah. 

3. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Karees dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 

51,8%, sedangkan 48,2% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh 

yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji korelasi 

menunjukkan hubungan yang kuat antara modernisasi administrasi 

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan yaitu sebesar 0,720. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa aparat 

pajak perlu meningkatkan kinerja mengenai modernisasi sistem 

administrasi perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Meningkatkan peran dari complaint centre yang dapat mengatasi keluhan 

dan keberatan Wajib Pajak. Meningkatkan peran konsultan pajak dalam 

membangun perekonomian Indonesia dengan cara menjalin kerjasama 

dalam sosialiasi perpajakan agar Wajib Pajak dapat lebih memahami 

modernisasi administrasi perpajakan yang seiring dengan perkembangan 

zaman dan teknologi yang canggih. 

2. Bagi Penulis Selanjutnya 

Disarankan  untuk meneliti dengan menggunakan variabel atau indikator 

yang berbeda. Penelitian ini hanya sebatas mencari pengaruh modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan tanpa 

mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya 

modernisasi administrasi perpajakan. 


