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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi 

administrasi perpajakan terhadap kinerja pegawai pajak pada KPP di Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi berpengaruh signfikan terhadap Kinerja Pegawai Pajak. 

Pada hasil diketahui nilai thitung sebesar 2,209 lebih besar dari ttabel 2,001, 

dengan nilai signifikan sebesar 0,031 lebih rendah dari a 0,05. 

2. Penyempurnaan Bisnis Proses Dengan Pemanfaatan TI berpengaruh 

signfikan terhadap Kinerja Pegawai Pajak. Pada hasil diketahui nilai thitung 

sebesar 2,069 lebih besar dari ttabel 2,001, dengan nilai signifikan sebesar 

0,043 lebih rendah dari   0,05. 

3. Penyempurnaan Manajemen SDM berpengaruh signfikan terhadap Kinerja 

Pegawai Pajak. Pada hasil diketahui nilai t hitung sebesar 2,358 lebih besar 

dari ttabel nilai 2,001, dengan nilai signifikan sebesar 0,022 lebih rendah dari 

a 0,05. 

4. Pelaksanaan good governance berpengaruh signfikan terhadap kinerja 

pegawai pajak. Pada hasil diketahui nilai t hitung, sebesar 2,338 lebih besar 

dari ttabel 2,001, dengan nilai signifikan sebesar 0,023 lebih rendah dari a 

0,05. 
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struktur organisasi, Penyempurnaan bisnis proses dengan pemanfaatan TI, 

Penyempurnaan manajemen SDM, dan Pelaksanaan good governance berpengaruh 

secara simultan terhadap, kinerja pegawai pajak. Pada hasil diperoleh nilai F test 

(F hitung) sebesar 17,579 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) 

atau F hitung lebih besar dari F tabel = 2,53. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan berrftnfaat bagi peneliti selanjutnya : 

1. Bagi Aparatur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kota 

Pekanbaru. Aparatur pajak sebagai pelaksana sistem administrasi 

perpajakan modern diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan yang 

optimal kepada wajib pajak dan memahami, menyesuaikan, Berta 

melaksanakan sistem administrasi perpajakan modern sesuai dengan 

konsep, prinsip, dan sasaran yang telah ditetapkan di unit masing-masing, 

maka dengan ditingkatkannya sistem pelayanan yang optimal diharapkan 

wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan 

diharapkan sikap aparatur wajib pajak dapat lebih rarnah dan melayani 

wajib pajak dengan sepenuh hati. 

2. Bagi Wajip Pajak. Wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuannya 

mengenai sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan 

Kantor Pelayanan Pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan 

kemampuan wajib pajak akan dapat mempennudah wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan dapat terjadi 
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peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Dan diharapkan seluruh 

wajib pajak sadar akan pajak dan membayar pajak demi kepentingan 

bersama. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya bisa menambahkan jumlah variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai pajak yang tidak ada dalam penelitian ini 

seperti variabel pengalaman ataupun yang lainnya. Memperluas objek 

penelitian artinya memilih tidak hanya disatu kota, bisa memilih beberapa 

kota dengan KPP yang besar sehingga mendapatkan hasil yang lebih 

general dan mempresentatifkan hasil penelitian. Melakukan penelitian 

dengan waktu yang cukup dan tidak terburu-buru agar mendapat hasil yang 

lebih baik dan lebih teliti. 

 


