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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan  

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear sederhana 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan termasuk dalam kategori 

sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa penerapan sistem administrasi 

perpajakan modern di KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung sudah 

termasuk ke dalam kategori sangat baik. Namun masih ada beberapa hal 

yang perlu dibenahi oleh KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung agar 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan 

penerimaan pajak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan  termasuk dalam kategori 

baik. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan 

kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung 

termasuk ke dalam kategori sangat baik. Namun masih ada beberapa hal 

yang perlu dibenahi oleh KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung dari 

penerapan sistem adminsitrasi modern seperti halnya masalah sosialisasi, 

petugas yang kurang kompeten, karena masih terdapatnya wajib pajak 

yang masih belum paham tata cara perpajakan baik dalam mendaftar, 

melaporkan, atau membayar pajak. Perbaikan ini perlu dilakukan agar 
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dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan 

penerimaan pajak. 

3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi penerapan sistem 

administrasi perpjakan modern, maka akan meningkatkan pula kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 

5.2 Saran 

1. Untuk KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

penerapan sistem administrasi perpajakan modern signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun terlepas dari hasil tersebut 

berdasarkan hasil tanggapan responden masih masih terdapat beberapa 

responden yang masih berpendapat tidak setuju pada dimensi strategi 

organisasi dan budaya organisasi seperti masalah kampanye atau 

sosialisasi perpajakan dan komptenesi pegawai pajak yang dianggap masih 

kurang oleh wajib pajak. Untuk itu disaranakan kepada KPP Pratama 

Soreang Kabupaten Bandung agar dapat meningkatkan sosialisasi 

perpajakan terkait tata cara atau ketentuan perpajakan baik mengenai cara 

mendafatr, melapor, dan membayar pajak, serta sosialisasi mengenai 

pentingnya perpajakan bagi negara. Sosialisai harus dilakukan secara 

menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, pemilihan dan penempatan 

pegawai pajak juga berpengaruh terhadap pelayan yang diberikan. Untuk 
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itu disaranakan kepada KPP Pratama Soreang Kabupaten Bandung agar 

memilih pegawai pajak yang berkompeten sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan terhadap wajib pajak. Hal tersebut 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

khususnya untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan satu faktor saja yaitu sistem administrasi perpajakan 

modern seperti dalam penelitian ini, namun dapat menambah faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

seperti pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengawasan atau 

pemeriksaan pajak, dan faktor lainnnya. 

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada satu Kantor Pelayanan Pajak saja, namun dapat menggunakan 

beberapa Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang berada di Bandung 

sehingga dapat memberikan gambaran umum dan terkini mengenai 

masalah yang terkait. 

 


