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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Program yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu e-Filing telah 

di laksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I 

maupun di KPP yang meliputi wilayah Kanwil DJP Jatim I. Program e-

Filing ini bisa dikatakan cukup berhasil dalam pelaksanaannya terbukti 

dengan semakin meningkatnya Wajib Pajak yang mengajukan untuk 

permohonan EFIN sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki jika 

ingin melaporkan SPT melalui e-Filing. Meskipun belum semua Wajib 

Pajak menggunakan sistem dari DJP ini tetapi sudah cukup banyak Wajib 

Pajak yang telah mengenal sistem e-Filing. 

b. Kurangnya sosialisai dan penyuluhan program e-Filing kepada 

masyarakat mengakibatkan tidak semua Wajib Pajak mengetahui adanya 

program tersebut. 

c. Pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan WP OP dengan menggunakan 

e-Filing kurang berjalan maksimal dan optimal karena masih enggannya 

Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan WP OP dengan 

menggunakan e-Filing. 

d. Adanya budaya bangsa yang masih belum bisa menerima kecanggihan 

teknologi seperti pensiunan dan orang tua menyebabkan sebagian besar 

masyarakat tidak mengenal adanya internethal itu akan menyulitkan 

pihak pelayanan pajak untuk melakukan sosialisasi terhadap program e-

Filing. 

e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di seluruh Kantor 

Pelayanan Pajak yang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Jawa Timur I. 
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3.2 Saran 

Saran-saran untuk Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I 

dan untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga adalah sebagai berikut : 

1. Saran untuk Kantor  Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I 

a. Peran aparat pajak dalam pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan 

masih perlu ditingkatkan dan dijalankan dengan baik dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

b. Lebih sering diadakan penyuluhan tentang masalah perpajakan dan 

pengertian tentang pentingnya pajak dalam penerimaan Negara yang 

hasilnya juga dapat dinikmati oleh Wajib Pajak walaupun tidak secara 

langsung. 

c. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran No 8 Tahun 2015 yang berisi 

tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 

Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara atau Anggota Tentara Nasional 

Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing, DJP 

harus memberikan sanksi denda yang tegas agar Wajib Pajak benar-benar 

patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan. 

d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknologi bagi SDM 

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelayanan e-Filing. Kemudian 

pihak Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan 

bimbingan teknologi kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak terbiasa 

tentang istilah dan program-program baru Direktorat Jendral Pajak. 

2. Saran untuk Pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

Berdasrkan hasil Praktik Kerja Lapangan ada beberapa saran yang 

mungkin bisa dipertimbangkan pihak Fakultas untuk pelaksanaan di tahun-

tahun mendatang, yaitu antara lain : 

1. Untuk dapat selalu menjalin hubungan baik antara Universitas Airlangga 

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I agar bagi 

para mahasiswa yang ingin mencari referensi tempat untuk melaksanakan 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan berikutnya.  
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