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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 

I dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi e-filing di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan 

telah menunjukkan keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Timur I dalam mensosialisasikan program e-filing 

kepada masyarakat. Dimana, melaporkan pajak menggunakan e-

filing cukup besar mempengaruhi peningkatan Jumlah kepatuhan 

Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti 

telah mempengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi 

tentang kewajiban perpajakannya. 

3. Dengan adanya program e-filing, Wajib Pajak diberikan 

Kenyamanan dan kemudahan dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan jaringan internet yang 

bisa diakses kapan saja, sehingga upaya dalam meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasikan dengan baik.  

 

3.2 Saran 

Sebagai uraian akhir dari pembahasan diatas, sesuai pengalaman dan 

pengamatan. Maka saran yang dapat diberikan antara lain: 

3.2.1.  Saran Untuk Kanwil DJP Jatim I 

a. Fiskus harus memberikan penyuluhan yang lebih detail kepada Wajib 

Pajak yang belum mengerti pengetahuan di bidang perpajakan 

khususnya program e-filing, yang dalam hal ini diharapkan Wajib 
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Pajak dapat berperan aktif dengan diterapkannya Self Asessment 

System. 

b. Perlunya optimalisasi peningkatan jumlah kegiatan penyuluhan dan 

sosialisasi Wajib Pajak dalam hal penyampaian SPT Tahunan 

menggunakan e-filing terhadap Wajib Pajak sehingga dapat menambah 

jumlah kepatuhan Wajib Pajak. 

c. Sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran penyuluhan kepada 

masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi sehingga Wajib Pajak 

merasa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan yang diharapkan 

dapat timbul hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak. 

d. Perlu adanya optimalisasi Daya Paksa dari DJP sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak yang akan berdampak pada 

kenaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.  

 

3.2.2. Saran Untuk Calon Wajib Pajak  

a. Perlunya program atau kegiatan seperti lomba,seminar dalam 

konteks pengetahuan perpajakan bagi Calon Wajib Pajak agar 

kepatuhan dan kesadaran wajib menjalankan kewajiban perpajakan 

tertanam sejak dini. 

 

3.2.3.  Saran Untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

Demi kelancaran PKL dimasa-masa yang datang, maka penyusun 

memberikan saran sebagai berikut : 

a. Hendaknya Fakultas Vokasi Universitas Airlangga membina 

kerjasama yang baik dengan pihak instansi, yang diharapkan dapat 

mempermudah serta memperlancar mahasiswa dalam melaksanakan 

PKL di instansi ataupun perusahaan tersebut. 
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