
106 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan 

elektronik nomor faktur (e-nofa) dan kepatuhan pengusaha kena pajak terhadap 

pemungutan pajak. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dari penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pemungutan Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. 

Hal itu dapat dilihat dari hasil uji t atau thitung variabel penerapan elektronik 

nomor faktur (e-nofa) diperoleh thitung sebesar 0,036 sedangkan t tabelnya 

sebesar 1,985, sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika t hitung <  t 

tabel (0,036 < 1,985) maka hipotesis Ho diterima dan H1 ditolak. Untuk 

signifikasinya, Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) memiliki sig 

0,971. Hal ini membuktikan bahwa signifikasi Penerapan Elektronik 

Nomor Faktur (E-Nofa) adalah 0,971 > 0,05 yang berarti tidak terdapat 

pengaruh signifikan anatara Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) 

dengan Pemungutan Pajak secara parsial. Dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan “Penerapan elektronik nomor faktur (e-nofa) 

tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pemungutan pajak” 

diterima.  
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2. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pemungutan Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil  uji hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) bahwa secara 

parsial kepatuhan pengusaha kena pajak (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap pemungutan pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan “Kepatuhan pengusaha kena 

pajak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pemungutan pajak” 

diterima.  

3. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dari uji ANOVA atau uji F, 

Penerapan Elektonik Nomor Seri Faktur Pajak dan Kepatuhan Pengusaha 

Kena Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemungutan pajak 

di KPP Pratama Kota Sukabumi. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa “Penerapan elektronik nomor faktur (e-nofa) dan 

kepatuhan pengusaha kena pajak terdapat pengaruh secara signifikan 

terhadap pemungutan pajak” diterima.  

5.2  Saran  

 Dari hasil kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adapun 

saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu :  

1. Untuk dapat meningkatkan Peranan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa), 

sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Kota Sukabumi melakukan 

peningkatan sistem aplikasi E-Nofa ini agar proses perpajakan semakin 

berkurang kecurangan nya dalam permintaan nomor seri faktur ini. 

Peningkatan sistem aplikasi E-Nofa ini bisa saja apabila Pengusaha Kena 
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Pajak yang belum membayar pajaknya dan pengusaha kena pajak ini 

meminta nomor seri faktur pajak tetapi dari pihak KPP tidak memberi 

nomor faktur pajak ini karena pengusaha kena pajak belum melunasi atau 

belum membayar kewajibannya, dan Kantor Pelayanan Pajak Kota 

Sukabumi bisa lebih membuat aplikasi  E-Nofa ini lebih mudah digunakan 

untuk pemakai nya, seperti tidak usah mengganti-ganti password untuk 

setiap mengakses  nya, karena itu bisa menimbulkan ketidak nyamanan 

bagi pemakai.  

2. Untuk dapat meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam 

meningkatkan Pemungutan Pajak, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Kota 

Sukabumi meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha pengusaha kena 

pajak secara rutin atau minimal 2 bulan sekali. Sosialisasi disini bisa 

seperti seminar pentingnya membayar dan melapor pajak, manfaat yang 

diperoleh dari kita patuh dalam membayar dan melapor pajak, dan fungsi 

pajak bagi pembangunan Negara kita ini. Selain itu seminar atau 

sosialisasi ini bisa menambah pengetahuan pengusaha kena pajak yang 

masih bingung dengan sistem pemungutan pajak yang ada di Negara kita 

ini, bisa menambah kesadaran pengusaha kena pajak agar terus patuh dan 

yang belum patuh menjadi patuh terhadap kewajiban dalam pajaknya. 

Semakin baik kepatuhan pengusaha kena pajak maka akan semakin baik 

juga pemungutan pajaknya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) dan Kepatuhan Pengusaha 
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Kena Pajak terhadap Pemungutan Pajak berpengaruh secara signifikan jika 

dilihat dari hasil uji F / simultan. Tetapi jika dilihat dari hasil Uji t atau 

parsial Penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) tidak berpengaruh. 

Maka untuk peneliti selanjutnya, agar menambahkan variabel yang lain 

agar hasil penelitian lebih maksimal.  

 


