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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 45 orang fiskus 

yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung 

untuk melihat pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepuasan 

Kerja Fiskus dan berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah berjalan dengan sangat baik. 

Hal ini dapat kita lihat berdasarkan hasil perhitungan dari tanggapan 

responden yang diperoleh, nilai rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 

85,02% yang berada pada interval 84,01 – 100% dari rekapitulasi 

responden. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa Modernisasi 

Administrasi Perpajakan telah dilakukan dengan sangat baik. 

2. Kepuasan Kerja Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita 

lihat berdasarkan hasil perhitungan dari tanggapan responden yang 

diperoleh, nilai rata-rata  jawaban responden yaitu sebesar 76,9% yang 

berada pada interval 68,01 – 84% dari rekapitulasi responden. Hasil yang 

diperoleh menunjukan fiskus atau pegawai pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung sudah memiliki Kepuasan Kerja 

yang baik. 
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3. Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja Fiskus sebesar 23,7%. Pengaruh yang signifikan tersebut 

mengindikasikan dengan bertambahnya Modernisasi Administrasi 

Perpajakan maka akan meningkatkan kemampuan dan kinerja fiskus 

sehingga memberikan Kepuasan Kerja Fiskus.   

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sub. Bagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pusat 

Pengolahan Data dan Informasi, dan Seksi Ekstensifikasi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebaiknya lebih 

meningkatkan pemberdayaan kepada sumber daya manusia terutama 

sistem dan manajemen SDM agar struktur, sistem, teknologi informasi, 

metode dan alur kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat lebih optimal 

dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki integritas dan 

profesionalisme. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini dapat dengan tetap 

menggunakan variabel modernisasi administrasi perpajakan atau 

melakukan penelitian pengembangan dengan mengganti indikator variabel 

independen, serta menambah variabel independen lainnya. Selain itu bagi 

peneliti selanjutnya untuk variabel kepuasan kerja fiskus dapat 
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menggunakan indikator variabel dependen yang berbeda dari penelitian ini 

dan memperluas populasi penelitian yaitu dengan menambah jumlah 

respoden yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Guna 

memperoleh tanggapan dan kesimpulan yang berbeda untuk menambah 

wawasan. 

 

3. Bagi Universitas 

Menyiapkan jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang lebih 

lengkap, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh sumber-

sumber untuk dipelajari mengenai skripsi yang sedang diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


