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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan e-Filing pada pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dinilai 

telah efektif. 

       Dilihat dari awal pemakaian e-Filing pada tahun 2014, telah menunjukkan capaian 

sangat efektif serta memberikan presentase keefektifitasan yang cukup baik. Walaupun 

pada tahun selanjutnya menunjukkan penurunan presentase tingkat efektifitas, namun 

masih berada dalam capaian sangat efektif dan banyaknya penggunaan e-Filing pada 

pelaporan SPT Tahunan juga mengalami peningkatan.  

      Sedangkan untuk tahun 2016 terjadi penurunan capaian dari sangat efektif pada 

tahun sebelumnya menjadi cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan 

presentase keefektifitasan yang bisa disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan. 

       Jika dilihat dari banyaknya pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-Filing 

mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat diketahui bahwa penggunaan e-

Filing untuk pelaporan SPT Tahunan selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. 

       Penurunan presentase penggunaan e-Filing ini dapat disebabkan oleh banyaknya 

Wajib Pajak yang melakukan pelaporan secara bersamaan pada batas akhir pelaporan 

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga menyebabkan server down pada 

saat pengisian SPT. 

 

3.2 Saran 

      Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan e-Filing, dapat melakukan pelaporan 

SPT Tahunannya tanpa harus menunggu batas akhir pelaporan. Hal ini dapat 
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meminimalisir adanya server down ataupun error pada saat pengisian yang disebabkan 

oleh begitu banyaknya Wajib Pajak yang melakukan pelaporan bersamaan. 

      Sedangkan bagi Wajib Pajak yang masih menggunakan pelaporan SPT Tahunan 

secara manual (masih memerlukan bimbingan petugas pajak), lebih baik mulai 

sekarang berlatih lebih keras agar dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan agar 

Wajib Pajak tidak direpotkan dan dapat menghemat waktu mengingat pelaporan 

menggunakan e-Filing dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.  
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