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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan 

Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Sukabumi 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan system e-filing 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diakrenakan Penerapan Sistem E-

Filing dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi wajib pajak 

sehingga wajib pajak dapat memotivasi dan patuh agar membayar pajak. Oleh 

sebab itu, semakin baik Penerapan Sistem E-Filing, maka kepatuhan wajib 

pajak juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya Kepatuhan Wajib 

Pajak , maka akan menambah jumlah penerimaan negara dan mewujudkan 

salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak dalam has Fiskal yang mampu 

menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan Undang-

Undang Perpajakn dngan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi akan 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Pemahaman internet dapat memoderasi murni (pure moderation) positif 

(memperkuat) dan siginifikan pengaruh PEnerapan Sistem E-Filing terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena pemahaman internet adalah 
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factor yang dapat menunjang penerpaan system e-filing terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Pemahaman internet juga dapat digunakan sebagai wadah dalam 

memperoleh informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku agar 

kepatuhan wajib pajak dapat semakin meningkat serta merupakan visi 

Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi model pelayanan masyarakat yang 

menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan berkelas dunia yang 

dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran sebagai 

berikut:  

1. Pada penelitian ini menunjuksn bahwa Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh 

positif daa signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, Direktorat 

Jenderall Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan e-filing dari segi manfaat 

yang dapat dirasakan oleh wajib pajak sehingga diharappkan semakin 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem E-Filing lebih disederhanakan agar 

system E-Filing mudah dipahami oleh Wajib Pajak yang belum pernah 

menggunakan system E-Filing.  
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3. Bagi Wajib Pajak hendaknya memnafaatkan internet untuk dapat menambah 

wawasan mengenai penggunaan E-Filing dan peraturan perpajakan. 

 

 

 


