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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kepatuhan wajib pajak termasuk kriteria tinggi yang berarti wajib pajak 

telah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas dan kemudian wajib pajak 

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

1. Berdasarkan hasil diperoleh koefisien pemahaman Akuntansi  nilai dari t 

hitung 2,816 > t tabel 1.985 dengan nilai signifikan 0.031 < 0.05 atau 5% 

maka H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Berdasarkan hasil diperoleh koefisien kepemilikan NPWP  nilai dari t 

hitung 1,473 > t tabel 1.985 dengan nilai signifikan 0.144 < 0.05 atau 5% 

maka H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP tidak  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Berdasarkan hasil diperoleh koefisien pemeriksaan pajak  nilai dari t 

hitung 1,070 > t tabel 1.985 dengan nilai signifikan 0.287 < 0.05 atau 5% 

maka H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak NPWP 

tidak  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

4. Secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai Fhitung 3.600 > Ftabel 

sebesar 3.090 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 berada dibawah 0,05. 

hal ini menunjukkan Fhitung > Ftabel yang berarti variabel bebas 
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(pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatahuan wajib 

pajak badan 

5. Nilai R2 (koefisien determinasi ) sebesar 0.318 (31,8%) artinya dugaan 

dari ketiga variabel sebesar 31,8% variabel dependent mempengaruhi 

variabel dependent. Sebesar 68,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui besarnya 

pengaruh pemahaman akuntansi, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan 31,8%, maka saran yang diajukan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan pajak Pratama Bangkinang 

ialah perlunya untuk lebih meningkatkan lagi dalam semua aspek yang ada 

sehingga wajib pajak khsusnya wajib pajak badan lebih lagi dalam meningkatkan 

kepatuhan dalam membayar pajak terutangnya dan melaporkan SPT tahunan 

dengan benar dan tepat waktu.  

 


