
 

 

66 

Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh 

Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Menurut hasil pengujian berdasarkan uji statistik analisis regresi sederhana 

mengenai variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan, menunjukkan bahwa 

Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan tehadap 

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 27,5% (r
2
). 

2. Berdasarkan hasil dari pengujian statistik nilai R Square adalah 0,275 yang 

artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Modernisasi Administrasi 

Perpajakan sebesar 27,5% sedangkan sisanya sebesar 72,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat pihak-pihak yang memerlukan, 

yaitu: 

1. Untuk peneliti lainnya agar dapat memperluas objek penelitian yang diteliti, 

yaitu tidak hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara saja. 



Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.  
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Hal ini bertujuan agar objek penelitian lebih luas dan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak didaerah lain di Indonesia dapat diketahui secara keseluruhan. 

2. Untuk peneliti lainnya agar dapat meneliti faktor-faktor, seperti law 

enforcement, taxpayer attitude yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak di Indonesia. 

3. Dilihat dari hasil penelitian modernisasi administrasi perpajakan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk Direktorat Jenderal Pajak agar 

dapat meningkatkan kualitas Modernisasi Administrasi Perpajakan.  

4. Untuk meningkatkan kualitas modernisasi administrasi perpajakan juga dapat 

dilakukan dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat, misal dengan 

melakukan kegiatan seminar dan pelatihan mengenai tata cara dan pengetahuan 

perpajakan modern kepada masyarakat, DJP juga dapat menyebarkan informasi 

tersebut lebih luas melalui jejaring sosial. 

5. Untuk mendukung kualitas Modernisasi Administrasi Perpajakan,  kinerja aparat 

pajak juga harus diperhatikan misalnya dapat dilakukan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan, juga dapat dilakukan evaluasi kerja agar dapat meningkatkan kualitas 

aparat pajak yang akan berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 


