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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh akuntabilitas instansi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 

telah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari skor jawaban responden 

secara keseluruhan sebesar 3.240 dari skor maksimum 3.900 atau 

mencapai 83,08%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 

akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, 

dan akuntabilitas prosedural telah dijalankan dengan baik. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sumedang telah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari skor jawaban 

responden secara keseluruhan sebesar 1.101 dari skor maksimum 

1.950 atau mencapai 56,46%. Hal ini membuktikan bahwa 

penerapan kepatuhan wajib pajak, yaitu behavioral beliefs, 
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normatif beliefs, dan control beliefs telah dijalankan oleh wajib 

pajak dengan baik. 

3. Pengaruh Akuntabilitas Instansi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sumedang, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak, hal ini didasarkan pada hasil perhitungan korelasi 

pearson yaitu sebesar 0,721 dan thitung ≥ ttabel (6,326 ≥ 2,026) dan 

besar pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak 

sebesar 52% sedangkan sisanya 48% merupakan pengaruh dari 

faktor lain yang tidak diteliti. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan jadi bahan masukan yang beguna bagi pihak-pihak 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 

 Akuntabilitas yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sumedang sudah diterapkan dengan baik, oleh karena 

itu perlu dipertahankan dan juga perlu ditingkatkan. 

Diharapkan semua sumber daya manusia yang ada di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sumedang mampu menerapkan 
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akuntabilitas dengan lebih baik lagi guna mengetahui 

keberhasilan, kegagalan, dan pertanggungjawaban yang ada di 

tubuh organisasi. 

 Kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang sudah sesuai 

namun perlu ditingkatkan lagi guna memperoleh hasil yang 

lebih maksimal. Tujuan dan sasaran organisasi yang belum 

tercapai pada tahun ini diharapkan dapat segera terwujud di 

tahun mendatang dengan adanya para aparat pajak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas pemilihan 

variabel lain agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 


