
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  tentang  pengaruh  kualitas 

pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  dalam memenuhi  kewajiban 

perpajakan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan pajak jika dilihat dari kepuasan wajib pajak sudah cukup 

baik, hal ini dapat dilihat dari :

a. Tangibles,  sarana  dan  prasarana  di  Kantor  Pajak  sudah  memadai, 

meskipun gedungnya sendiri masih dalam status sewa.

b. Empathy,  perhatian  yang  penuh  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak, 

sehingga membuat wajib pajak nyaman dalam melakukan kewajibannya.

c. Reliability, Pelayanan yang akurat membuat wajib pajak semakin percaya 

akan kemampuan para karyawan.

d. Responsiveness, Daya tangkap dari para karyawan yang sudah sangat baik 

yang  membuat  wajib  pajak  tidak  lama  menunggu  dalam  melakukan 

kewajibannya.

e. Assurance, dilihat dari kredibiltas dari para karyawan yang menumbuhkan 

kepercayaan kepada perusahaan.

2. Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sudah 

berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari :

a. Adanya Proses Pendaftaran NPWP.

b. Adanya Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

c. Adanya Pelaporan Surat Pemberitahuan

d. Adanya Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang dilakukan sendiri oleh 

wajib pajak.



3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Berdasarkan hasil  perhitungan kuesioner diperoleh persamaan linier  sebesar 

Y  =  3,627690+0,004352  X.  Dan  diperoleh  juga  nilai  r =  0,0450  dan 

kd  = 0,2025  %,  yang  artinya  pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak  terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan tidak signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  dalam  kesempatan  ini  penulis 

ingin  memberikan  saran  yang  mungkin  dapat  dijadikan  suatu  masukan  bagi 

Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara, adapun saran tersebut adalah :

1. Keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara sebenarnya kurang rapih, 

tata  letak  dan  tata  ruangan  yang  sangat  memprihatinkan.  Selain  itu  ada 

beberapa peralatan yang disimpan dimana saja yang membuat keadaan kantor 

semakin tidak nyaman. Bisa dimaklumi karena Gedung dari Kantor Pelayanan 

Bojonagara bukanlah milik pribadi. Akan tetapi sebaiknya Kantor Pelayanan 

Pajak  Bojonagara  menyediakan  sebuah  gudang  untk  menyimpan  peralatan 

yang tidak digunakan lagi, agar keadaan dari Kantor Pajak Bojonagara terlihat 

rapih dan nyaman.

2. Secara keseluruhan kualitas layanan di Bojonagara sudah cukup baik, tetapi 

belum  sepenuhnya  memenuhi  harapan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu  perlu 

komitmen para pegawai Bojonagara untuk memberikan pelayanan prima serta 

mewujudkan visi  dan misi Direktorat  Jenderal  Pajak dan perbaikan budaya 

organisasi  agar  lebih  kondusif  dalam memberikan  pelayanan  kepada  wajib 

pajak  antara  lain  memperpendek  jarak  kekuasaan  atau  pengambilan 

keputusan. Fleksibilitas dan luwes dalam memberikan layanan.

3. Untuk  meningkatkan  motivasi  kerja  para  pegawai,  sebaiknya  perlu 

dikeluarkan kebijakan mengenai penghargaan (reward) dan hukuman

(punishment), terhadap kinerja pegawai kantor pelayanan pajak Bojonagara 

agar pegawai semakin loyal terhadap pekerjaannya. 



4. Para  karyawan  sendiri  memang  sudah  rapih  yang  artinya  setiap  karyawan 

diwajibkan menggunakan pakaian yang rapih (kemeja dan celana kain bahan). 

Untuk setiap karyawan yang berada di tempat Pelayanan Terpadu sebaiknya 

mengunakan  pakaian  yang  sedikit  berwarna,  sehingga  ketika  wajib  pajak 

datang untuk pertama kali mereka akan  langsung terkesan dengan penampilan 

dari karyawan Tempat Pelayanan Terpadu.


