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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

pengolahan data dan hasil penelitian yang didapat mengenai pengaruh penerapan 

e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP kota 

Bandung, dengan responden sebanyak 40 responden. Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik dan pembahasan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota Bandung. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengujian signifikansi parameter individual (uji 

Statistik t), yang menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 40 

responden. 

2. Terbatasnya ruang lingkup penelitian hanya pada 2 Kantor Pajak. 

3. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diuji hanya variabel e-SPT, 

sehingga kurang luas cakupannya untuk dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah responden 

penelitian. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan ruang lingkup 

penelitiannya tidak hanya pada 2 kantor pajak saja, sehingga 

memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel 

yang kiranya dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan 

harapan dapat mendapatkan hasil yang lebih luas lagi cakupannya.  

2. Bagi Kantor Pajak 

a. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka pemerintah dan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu meningkatkan pengetahuan 

Wajib Pajak mengenai tata cara pelaporan SPT secara elektronik, 

sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT 

dimanapun dan kapanpun, tanpa perlu pergi ke Kantor Pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak  

a. Wajib pajak diharapkan terus menggali pengetahuan tentang sistem 

modernisasi perpajakan, khususnya di bidang penyampaian SPT 

secara elektronik. 


