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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai 

Pengaruh Tingkat Pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas 

Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha 

UKM di wilayah Pekanbaru. Responden penelitian ini berjumlah 97 pengusaha 

UKM yang berada di wilayah Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan dan 

Marpoyan Damai. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian 

yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat 

Pemahaman terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di 

wilayah Pekanbaru secara          =       >        =         dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.029 < 0.05 atau 5% maka    diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah 

Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Muhammad Rizal Lubis (2011) dan widuri (2013) yang menyatakan, 

peningkatan pemahaman peraturan pajak akan meningkatkan pelaporan 

perpajakan pengusaha UKM. 

2. Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan 

Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru secara         = 2.764 >        = 
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       dengan nilai  signifikansi sebesar 0.007 < 0.05 atau 5% maka    

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan 

Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zahidah (2010) yang menyatakan bahwa 

ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib 

pajak sehingga mereka bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

3. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas Pelayanan 

Petugas Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di 

wilayah Pekanbaru secara statistic        = 1.743 <       =        dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.085 > 0.05 atau 5% maka    ditolak. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di 

wilayah Pekanbaru.  

4. Hasil regresi secara simultan menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat 

Pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas 

Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah 

Pekanbaru secara statistic         =        >        =      dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 atau 5% maka    diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan dan 

kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru. 
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5. Hasil uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa 31.5% tingkat 

pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas 

pajak berpengaruh terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha 

UKM di wilayah Pekanbaru, sedangkan sisanya 68.5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran: 

1. Agar diadakan suatu pelatihan atau sosialisasi sehubungan dengan peraturan 

perpajakan, yang dilakukan oleh pihak terkait tentang peraturan perpajakan 

yang ada serta tentang pentingnya pembayaran pajak bagi penyelenggaraan 

negara. Suatu pelatihan atau sosialisasi tersebut akan menambah 

pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya. 

2. Sanksi pajak harus disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak 

agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan sanksi pajak  dan merasa terikat akan tanggung jawab 

perpajakannya. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan 

penyuluhan secara gratis kepada wajib pajak baru atau secara berkala 

mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi pajak. 

3. Petugas pajak harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap 

melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Petugas pajak juga 
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diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing 

agar dalam tugasnya benar-benar baik. 

4. Perlu disosialisasikan sikap sadar dan mau membayar pajak dimasyarakat. 

Dapat melalui iklan di televisi, radio, koran maupun media lainnya. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain dan jumlah 

pertanyaan untuk setiap variabel penelitian dan memperluas wilayah sampel 

penelitian agar hasil penelitian lebih baik lagi. 

 


