
104 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying sudah  memadai, karena 

didukung adanya restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis 

melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan 

manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governanve. 

Hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 3,57 yang memiliki nilai 

baik, artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying sudah dilaksanakan 

dengan baik. Namun demikian dari beberapa pernyataan yang diajukan 

masih terdapat responden yang menyatakan bahwa penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern belum terlaksana dengan baik, yaitu pada 

indikator penerapan e-system   dengan rata-rata paling rendah yaitu sebesar 

3,39 yang memiliki nilai cukup baik. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Cibeunying sudah memadai, karena didukung 
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adanya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk 

menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

menghitung dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan. Hasil perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 3,69 

yang memiliki nilai baik, artinya tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying 

tergolong baik, meskipun jumlah wajib pajak efektif masih lebih rendah 

dari jumlah wajib pajak terdaftar. Selain itu, masih terdapat kekurangan 

dalam melakukan pembukuan/pencatatan karena memiliki nilai cukup baik 

yaitu sebesar 3,07. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh bahwa penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diperoleh thitung sebesar 9,170 

dengan ttabel sebesar 1,984 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 

maka pada tingkat kekeliruan 5% H0 ditolak dan Ha diterima. Penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46,2% dan sisanya 

53,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh 

peenerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 
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Cibeunying, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain sebagai 

berikut: 

- Diharapkan agar lebih meningkatkan penerapan e-system baik itu dengan 

melakukan penyuluhan cara penggunaan e-system maupun penggalakkan 

penerapa e-system sehingga wajib pajak merasa sangat terbantu dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

- Memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan 

pembukuan/pencatatan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak 

orang pribadi dalam melakukan pembukuan/pencatatan. 

- Memberikan peringatan tegas kepada wajib pajak terdaftar yang tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena jumlah wajib pajak efektif 

masih lebih rendah dari jumlah wajib pajak terdaftar. 

- Selalu melakukan kampanye sadar dan peduli pajak agar semakin banyak 

masyarakat yang tergerak hatinya untuk memenuhi kewajibannya sebagai 

warga negara yang taat pajak. 

 


