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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada dapat jasa timbal (kontra prestasi) 

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.  

2. Pajak menurut pandangan islam adalah pungutan yang di tarik dari rakyat 

oleh penarik pajak. Para ‘alim ulama berpendapat pajak itu hukumnya 

haram karena sama dengan memakan harta sesamanya (Qs. An-Nisa), dan 

sebagiannya lagi berpendapat halal dan diperbolehkan karena pajak tidak 

dipungut dengan cara paksa dan digunakan untuk kepentingan umum. 

3. Pada variabel account representative hasil statistik menunjukkan bahwa 

faktor peran account representative berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi peran 

account representative maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin 

tinggi dan bertambah 

4. Pada variabel kualitas pelayanan hasil statistik menunjukkan bahwa faktor 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi kualitas pelayanan 
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maka variabel kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dan 

bertambah 

5. Pada variabel kesadaran wajib pajak hasil statistik menunjukkan bahwa 

faktor kesadaran berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi kesadaran maka variabel 

kepatuhan wajib pajak  juga akan semakin tinggi dan bertambah 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, program forum account representative 

diharapkan lebih rutin dilaksanakan, agar wajib pajak terus menerus 

diarahkan dan dibina kearah kepatuhan, sehingga tingkat realisasi 

penerimaan pajak dapat terealisasi dengan lebih maksimal. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru agar senantiasa 

terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada wajib pajak, 

sehingga membangun / meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap 

aparatur pajak selaku pemungut pajak. 

3. Bagi masyrakat selaku wajib pajak agar menyadari bahwa Penundaan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan faktor-faktor lain untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
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pajak badan, serta menggunakan sampel lebih besar dari penelitian 

sekarang. 

 

 

 


