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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi 

kebermanfaatan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, dan kesiapan teknologi 

informasi wajib pajak terhadap intensitas penggunaan e-faktur bagi pengusaha 

kena pajak di Kota Pekanbaru. Penilitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan dengan 94 responden. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan 

dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan 

model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap itensitas penggunaan e-

faktur bagi pengusaha kena pajak di kota Pekanbaru.  

2. Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap itensitas penggunaan e-

faktur bagi pengusaha kena pajak di kota Pekanbaru.  

3. Persepsi Keamanan dan kerahasian berpengaruh positif terhadap itensitas 

penggunaan e-faktur bagi pengusaha kena pajak di kota Pekanbaru.  

4. Persepsi Kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap itensitas penggunaan e-faktur bagi pengusaha kena pajak di kota 

Pekanbaru.  

5.2 Saran 

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

a) Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk 

meningkatkan system informasi dan pemeliharaan sistem informasi yang 
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bersangkutan untuk mengembangkan aplikasi e-faktur selanjutnya serta 

penyederhanaan aplikasi agar dapat meningkatkan pengguna e-faktur 

2. Bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan 

a) Diharapkan sosialisasi dan penyuluhan yang gencar kepada para wajib 

pajak untuk menambah pengetahuan para wajib pajak mengenaie-faktur 

b) Disarankan juga untuk memberikan uji coba yang luas agar wajib pajak 

bisa memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan e-faktur dan lebih 

mengerti tentang penggunaan e-faktur sehingga penggunaan e-faktur bisa 

lebih meningkat serta pengawasan yang aktif kepada wajib pajak agar 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak 

a) Disarankan bagi wajib pajak agar lebih aktif lagi dalam mengenali 

informasi mengenai perpajakan dikarnakan sekarang ini sudah banyak 

kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga diharapkan 

mampu meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak agar lebih patu lagi.  

4. Bagi Peniliti Selanjutnya 

a) bagi peniliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini, agar meniliti 

penerapan sistem e-faktur secara lebih mendalam atau spesifik lagi serta 

memperluas cakupan responden baik dari cakupan wilayah maupun jenis 

wajib pajak.    

 

 


