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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis 

 lakukan melalui analisa data statistik dari kuisioner yang disebarkan, observasi, 

dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan e-registration di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying memiliki nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan 

yang diajukan sebesar 3,95 yang berada pada interval 3,50-4,24 yaitu 

memiliki nilai memadai artinya, penerapan e-registration di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

2. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying memilki nilai rata-rata 

jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan sebesar 3,31 yang 

berada pada interval 2,75 – 3,49 yaitu memiliki nilai rendah artinya, 

kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeunying masih tergolong rendah. 

3. Dari hasil analisis pengujian hipotesis, thitung > ttabel sehingga pada 

kekeliruan 5% H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel penerapan 

e-registration berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan 

masyarakat untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Bandung Cibeunying, dengan arah hubungan positif. Artinya, semakin 

baik penerapan e-registration akan meningkatkan kepatuhan masyarakat 

untuk mendaftarkan diri sebaliknya, semakin buruk penerapan e-

registration akan menurunkan kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan 

diri. Nilai koefisien determinasi sebesar 10% artinya tingkat kepatuhan 

masyarakat untuk mendaftarkan diri tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh 

penerapan e-registration, sisanya 90% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

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. Peneliti yang Akan Datang 

Unit analisis pada penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying peneliti 

tidak melakukan penelitian untuk Wajib Pajak yang lain seperti Wajib 

Pajak badan dan bendaharawan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi 

peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini. 

2. Direktorat Jenderal Pajak 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat 

untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cibeunying masih tergolong rendah. Hasil tersebut 

didukung oleh fakta yang ditemukan dilapangan yang menjelaskan  
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bahwa rasio jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar dibanding 

dengan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang bekerja 

masih tergolong rendah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak atau 

Kantor Pelayanan Pajak harus lebih meningkatkan program-

program ekstensifikasi untuk dapat menjaring lebih banyak Wajib 

Pajak baru yang potensial. 

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak dan seksi yang 

terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, 

penggunaan aplikasi e-registration masih belum populer di 

kalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih menyukseskan 

penggunaan aplikasi e-registration ini, Ditjen Pajak perlu lebih 

banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai 

media. 

c. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa belum 

terdapatnya penjelasan secara spesifik mengenai tata cara 

pelaksanaan pendaftaran online dengan menggunakan e-

registration. Tata cara tersebut masih berbentuk Peraturan Direktur 

Jenderal pajak dan Data Flow Diagram (DFD), hal tersebut 

sangatlah menyulitkan bagi Wajib Pajak  yangg kurang memahami 

mengenai peraturan dan simbol-simbol dalam DFD. Oleh karena 

itu untuk memudahkan penggunaan e-registration, Ditjen Pajak 

perlu membuat suatu gambaran mengenai tata cara penggunaan e-
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registration yang menarik dan dapat dipahami dengan baik oleh 

semua pihak yang akan menggunakan aplikasi tersebut. 

 


