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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, pengetahuan 

perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang memiliki 

NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dan 

menggunakan tarif pajak final 1% dari penghasilan bruto pada tahun 2019. 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Kuesioner yang 

disebarkan sebanyak 161 kuesioner dan dari 161 kuesioner tersebut yang kembali 

sebanyak 152 kuesioner, dan hanya 110 kuesioner yang dapat digunakan untuk 

penelitian. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik t 

sebesar 2,535 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 atau lebih kecil dari 

0,05 sehingga Ha1 diterima. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian 

Nurlis (2015), Marpaung (2016), dan Septarini (2015) yang menyatakan 

bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
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statistik t sebesar 4,250 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari 0,05 sehingga Ha2 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan 

hasil penelitian dari Mintje (2016), Oladipupo dan Obazee (2016), dan Nurlis 

(2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 

5,292 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ha3 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian 

dari Nurlis (2015), Septarini (2015), dan Susmita (2016) yang menyatakan 

bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik t 

sebesar 2,202 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030 atau lebih kecil dari 

0,05 sehingga Ha4 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil 

penelitian dari Nurlis (2015), Septarini (2015), Susmita (2016) yang 

menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

5. Perubahan tarif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik t 

sebesar 3,543 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 

0,05 sehingga Ha5 diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil 
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penelitian dari Marpaung (2016) dan Nayoan (2016) yang menyatakan bahwa 

perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

Kesadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus, dan 

perubahan tarif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurlis (2015) yang menyatakan bahwa 

kesadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus secara bersama-

sama berpengaruh pada variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Marpaung 

(2016) yang menyatakan pemahaman, kesadaran, sikap rasional, perubahan tarif, 

tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kepatuhan pelaku UMKM, dan Nayoan (2016) menyatakan bahwa 

pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan tarif secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuesioner sebanyak 110 kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini belum cukup mewakili populasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga tidak 

dapat digeneralisasi ke seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di 

seluruh Indonesia. 
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2. Penyebaran kuesioner menggunakan pertanyaan yang masih mengacu pada 

tarif PP 46 tahun 2013 sebesar 1% dikarenakan tarif PP 23 tahun 2018 efektif 

dilaksanakan pada tahun 2019. 

3. Nilai adjusted R square dalam penelitian ini sebesar 0,469 yang berarti 

sebesar 46,9% variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM 

dapat dijelaskan oleh kelima variabel yaitu kesadaran, pengetahuan 

perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus, dan perubahan tarif. Sedangkan sisanya 

sebesar 53,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, saran yang diberikan untuk 

peneliti selanjutnya adalah: 

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti dan menyebarkan kuesioner tidak 

hanya terbatas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, peneliti 

menyarankan untuk menambahkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah 

Abang Dua yang wilayah kerjanya meliputi Pasar Tanah Abang yang sesuai 

pernyataan Kepala Bagian Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tanah Abang  Ivan Somolegyono Soebagyo memiliki potensi yang 

besar pada UMKM sehingga variabel kesadaran, pengetahuan perpajakan, 

sanksi, pelayanan fiskus, dan perubahan tarif dapat semakin diketahui 

pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. 
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2. Peneliti menyarankan untuk menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 mengenai 

dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% yang 

sudah efektif berjalan mulai tahun 2019. 

3. Menambahkan variabel lainnya untuk mengetahui faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti penerapan sosialisasi 

(Marpaung, 2016), sikap rasional (Marpaung, 2016), dan kemudahan 

membayar pajak (Nayoan, 2016). 

5.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran, pengetahuan 

perpajakan, sanksi, pelayanan fiskus, dan perubahan tarif berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan 

memiliki implikasi bagi: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM 

Diharapkan wajib pajak tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya perpajakan dengan terus memperbaharui pengetahuan dan 

informasi terbaru mengenai realisasi pengeluaran negara yang digunakan 

untuk membangun negara baik itu infrasturktur atau yang lainnya sehingga 

wajib pajak dapat semakin memahami pentingnya pajak yang selalu 

dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi tersebut juga diharapkan dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu mengenai informasi perpajakan yang ada di 

Indonesia dengan membaca artikel perpajakan, menonton berita perpajakan, 

dan mengikuti seminar atau pelatihan mengenai perpajakan terbaru sehingga 

wajib pajak mengetahui perubahan peraturan atau tarif yang berlaku dan tidak 
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terkena sanksi dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

perpajakannya.  

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Diharapkan kantor pelayanan pajak pratama dapat meningkatkan fasilitas 

penunjang yang ada di wilayah KPP agar wajib pajak dapat semakin nyaman 

berada di KPP dan pelayanan fiskus dapat semakin prima. Diharapkan juga 

untuk dapat diberikan satu tempat atau layanan informasi yang ada di KPP 

tersebut sehingga wajib pajak yang ingin menambah atau memperbaharui  

informasi-informasi yang terbaru mengenai perpajakan dapat bertanya dan 

langsung dapat diberikan penyuluhan di tempat sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan dan informasi ke wajib pajak. 
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