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BAB III  

PENUTUP  

 

3.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, program penyuluhan dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh Account Represntative di wilayah Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi e-Filing oleh 

Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo 

Utara dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku  

2. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Account Representative menunjukan keberhasilan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam memberikan 

penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan program e-Filing, 

sehingga mempengaruhi cukup besar terhadap peningkatan 

jumlah pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

yang berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan 

SPT Tahunan semakin tinggi  

3. Dengan program e-Filing Wajib Pajak diberikan banyak 

kemudahan dan kenyaman dalam proses pelaporan SPT 

Tahunan yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa 

harus datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak  

 

3.2 Saran  

  Sesuai dengan pengalaman dan hasil pengamatan, maka saran yang 

dapat penulis berikan antara lain:  
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3.2.1  Saran Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara  

1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara harus memiliki 

Sumber Daya Manusia yang memumpuni yang dapat memberikan 

penyuluhan dan soisalisasi kepada masyarakat terkait dengan 

aspek-aspek perpajakan  

2) Tenaga penyuluh lebih sering dan intensif untuk memberikan 

penyuluhan dan sosialisasi e-Filing agar masyarakat lebih mengerti 

tentang program e-filing  

3) Meningkatkan pendekatan secara persuasive kepada Pemberi kerja 

untuk melakukan penyuluhan terhadap Karyawan dan Pegawai 

terkait dengan program e-Filing 

4) Sarana dan prasarana penunjang penyuluhan dan sosialisasi 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat merasa 

nyaman dan mendapat kemudahan yang diharapkan dalam 

pelaporan SPT Tahunan  

5) Perlu adanya optimalisasi Daya Paksa dari DJP sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak yang akan berdampak 

pada kenaikan pelaporan SPT Tahunan  

3.2.2.  Saran untuk Calon Wajib Pajak  

Dengan adanya program Penyuluhan dan sosialisasi e-Filing oleh 

Kantor Pelayanan Pajak melalui Account Representative diharapkan Wajib 

Pajak dapat  meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan dapat menambah 

pendapatan Negara dibidang perpajakan, yang nantinya dapat digunakan 

kembali untuk pembangunan Nasional.  
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