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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hasil ini berdasarkan 

thitung 2,518 > ttabel  1,985, dengan tingkat signifikan sebesar 0,013 berada 

lebih kecil dari pada α = 0,05. 

Hal ini mendedikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan maka 

kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin tinggi dan bertambah. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan 

wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hasil ini 

berdasarkan thitung 2,040 > ttabel 1,985, dengan tingkat signifikan sebesar 

0,040 berada lebih kecil dari pada α = 0,05. 

Hal ini mendedikasikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan maka 

kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin tinggi dan bertambah. 

3. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hasil ini berdasarkan thitung 

3,342 > ttabel 1,985, dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih 

kecil dari pada α = 0,05. 

Hal ini mendedikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka kepatuhan 

wajib pajak UMKM juga akan semakin tinggi dan bertambah. 
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4. Secara simultan (bersama-sama) variabel pemahaman pajak, kualitas 

pelayanan dan tarif pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan. Hasil ini berdasarkan 

Fhitung 13,395 > ttabel 2,698 , dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada 

lebih kecil dari pada α = 0,05. 

Hal ini mendedikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan, 

kualitas pelayanan dan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga 

akan semakin tinggi dan bertambah. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut: 

i. Disarankan kepada pihak DJP untuk menambah intensitas sosialisasi kepada 

masyarakat karena pengetahuan dan pemahaman sangan berkaitan dengan 

kemauan seseorang untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan seseorang maka akan 

memperngaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 

ii. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel lainnya sehingga 

untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Disarankan untuk menambah 

populasi, dan wilayah penelitian. Penelitian selanjutnya juga bisa 

menggabungkan dari aspek ekonomi untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap kemauan membayar pajak.   
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