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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV yaitu menjawab identifikasi masalah dan hipotesis, maka penulis 

menarik kesimpulan atas penelitian ini, yaitu: 

5.1. Kesimpulan 

1. Profesionalisme Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Bandung Cibeunying sudah memadai. Hasil perhitungan 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19, artinya profesionalisme Account Representative Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Cibeunying sudah dilaksanakan dengan baik.  

2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung Cibeunying sudah memadai. Hasil perhitungan diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,72 yang berada pada interval 3,40 – 4,19, artinya 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Cibeunying sudah dilaksanakan dengan baik. 

3. Profesionalisme Account Representative berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung Cibeunying, karena diperoleh nilai thitung (5,565) dimana lebih 

besar dari ttabel (1,292) dan memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,10 

maka pada tingkat kekeliruan 10% menunjukan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Profesionalisme Account Representative memberikan kontribusi 
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pengaruh sebesar 24% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan sisanya 

76% dipengaruhi oleh variabel lain diluar profesionalisme Account 

Representative. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh 

profesionalisme Account Representative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, penulis 

mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan masukan yang positif, antara lain sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Account Representative, 

maka sebaiknya Account Representative lebih menguasi seluruh jenis 

pajak sehingga dapat lebih membantu wajib pajak dalam menghitung 

dan mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

2. Account Representative sebaiknya memberikan pelayanan prima 

dengan baik dan ramah dalam sosialisasi maupun konsultasi sehingga 

banyak wajib pajak yang dapat lebih mengerti akan kewajiban dan 

pelaporan perpajakannya maka akan menambah kepatuhan Wajib 

Pajak. 
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