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BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Gresik Utara, serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 2, maka 

simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1  Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman yang berisi 

prosedur-prosedur operasional standar yang disusun secara kronologis 

yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

kegiatan operasional dalam suatu perusahaan sehingga pekerjaan tersebut 

dapat berjalan dengan sistematis, efektif dan efisien. Tujuan adanya SOP 

tersebut agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. 

2 Standar Operasional Prosedur Pendaftaran NPWP secara Online yaitu 

terdiri dari pendaftaran akun wajib pajak, mengisi dan melengkapi 

persyaratan-persyaratan permohonan wajib pajak, petugas pelayanan 

mengecek kelengkapan permohonan, petugas pelayanan menerbitkan 

Bukti Penerimaan Surat Elektronik dan mencetak Surat Keterangan 

Terdaftar, kartu NPWP dan Starter Kit yang kemudian akan disampaikan 

berkas tersebut kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui pos 

terdaftar. 
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3 Proses pelaksanaan layanan pendaftaran nomor pokok wajib pajak melalui 

e-Registration yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Gresik Utara telah berjalan dengan baik namun kadang-kadang terdapat 

sedikit kendala dan ketidaksesuaian salah satu proses pelayanan dengan 

SOP yang telah ditetapkan. 

4 Kendala pada proses pendaftaran nomor pokok wajib pajak terjadi karena 

beberapa faktor yaitu sistem komputerisasi yang error, dan masih terdapat 

kesalahan pada pengiriman SKT. 

 

3.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan masalah selama proses pelayanan pendaftaran 

NPWP melalui e-Registration di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Gresik Utara, maka terdapat beberapa saran yang diberikan bagi 

perusahaan, antara lain : 

1. Sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan prosedur sesuai SOP yang 

berlaku mengenai cara penyampaian NPWP yaitu dengan mengirimkan 

kartu NPWP dan Starter Kit yang telah selesai kepada wajib pajak melalui 

pos terdaftar dan lebih meningkatkan kerjasama dengan jasa ekspedisi 

tersebut. 

2. Sebaiknya lebih teliti dalam mengetik alamat surat dan mengkonfirmasi 

kembali kepada wajib pajak perihal alamat koresponden yang sesuai 

melalui e-mail atau nomor telepon yang terdaftar sehingga proses 

pengiriman SKT dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.  
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