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BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Tujuan Penelitian ini adalah menguju secara empiris pengaruh pemahaman 

akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak Badan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam 

pajak dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan pada umummya sudah baik atau tinggi. 

2. Pemahaman akuntansi  dan ketentuan perpajakan serta transparansi  dalam 

pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

3. Kemampuan variabel independen ini menjelaskan besarnya pengaruh  

terhadap variabel dependen sebesar 74,6%, sementara 25,4% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

4.  Pemahaman  akuntansi dan  ketentuan  perpajakan  serta  transparansi perpajakan 

berpengaruh sebesar 74,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 

sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

B.  SARAN 

1. Bagi Dirjen Pajak (Pemerintah).  

a. Untuk mempermudah tata cara pelaporan pajak  dan  lebih  meningkatkan 



60 
 

 

penyuluhan atau pelatihan mengenai akuntansi dan perpajakan. 

b. Untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi dalam menyebarkan peraturan-

peraturan perpajakan terbaru yang  meliputi tata cara penghitungan dan 

pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang 

berlaku. 

c. Memberikan layanan yang terbaik bagi wajib pajak sehingga timbul 

kesadaran  masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

2. Bagi Wajib Pajak 

a. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam menopang 

pembangunan maka sudah seharusnya kita patuh dalam membayar pajak 

dengan membayar terlaksana. 

b. Pemahaman secara benar dan tepat waktu agar pembangunan  di negeri 

ini mengenai akuntansi dan ketentuan perpajakan serta masalah 

transparansi dalam pajak harus selalu dimiliki atau diketahui oleh wajib 

pajak badan karena dengan demikian tidak akan ada kelalaian/kesalahan 

dalam melakukan pembayaran pajak dan penggunaan penerimaan pajak 

tersebut dapat terawasi sehingga korupsi dalam pajak dapat terhindar. 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah sampel penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan badan usaha yang 

berbentuk CV dan PT saja, sehingga apabila diadakan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan badan usaha lainnya 
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seperti BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, firma, kongsi dan bidang 

usaha lain-lainnya. 

b. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah indikator (jumlah item 

pertanyaan) untuk setiap variabel penelitian, agar hasil penelitian lebih 

baik lagi (dapat diketahui perbedaan hasil penelitiannya dengan hasil 

penelitian penulis). 

c. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat 

menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 

hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan 

variabel bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


