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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan 

terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Tigaraksa. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara 

langsung kepada wajib pajak orang pribadi tenaga ahli yang melakukan 

pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. Total kuesioner 

yang disebar adalah 150 dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 144 

kuesioner serta kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 101 kuesioner . 

pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling.  

 Berdasarkan pada uji F kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan secara simultan 

berpengaruh terhadap kemuan membayar pajak. Dari hasil uji ANOVA 

diperoleh nilai F sebesar 5.933 dengan signifikansi 0.001 atau lebih kecil dari 

0.05. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Ha1= Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan 

membayar pajak. Hal ini dilihat dari nilai statistik sebesar 2.409 

dan nilai signifikansi sebesar 0.018 lebih kecil dari 0,05. Penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Samrotun dan 

Kustiyah (2015), dan penelitian ini juga mendukung penelitian 

Permadi, Nasir dan Anisma (2013). Dalam meningkatkan kemauan 

membayar pajak, wajib pajak harus meningkatkan kesadaran 

membayar pajak dengan cara mengetahui bahwa pajak merupakan 

sumber penerimaan negara, pajak yang dibayarkan dapat 

menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak 

dapat merugikan negara, dan membayar pajak yang tidak sesuai 

dapat merugikan negara. 

2. Ha2= Memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemauan 

membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik sebesar      

-2.279 dan signifikansi sebesar 0.025 atau kurang dari 0.05. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Samrotun 

dan Kustiyah (2015). Dalam meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak harus meningkatkan 

pengetahuan hak dan kewajiban di dalam perpajakan, mengetahui 

sanksi-sanksi perpajakan, dan mengatahui perhitungan pajak yang 

akan dibayarkan.  

Pengaruh kesadaran membayar..., Astrian Pratama Putri, FB UMN, 2019



88 
 

3. Ha3= Memiliki berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

kemauan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik 

sebesar 1.288 dan signifikansi sebesar 0.201 atau lebih dari 0.05. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Samrotun dan Kustiyah (2015), namun penelitian 

ini mendukung penelitian Lovihan (2014), yang menyatakan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kemauan membayar pajak. 

5.2 keterbatasan  

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:  

1.  Nilai Adjusted R square dalam penelitian ini sebesar 0.394. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas 

layanan dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu kemauan membayar 

pajak sebesar 39,4% dan sisanya sebesar 60,6% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.  

  2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa.  
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5.3 Saran  

  1. Menambah variabel-variabel lain dalam penelitian selanjutnya yang 

diperkirakan dapat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

Seperti persepsi efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan 

pemerintah.  

 2. Untuk peneliti selanjutnya lebih memperluas objek penelitian diluar wajib 

pajak orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti 

wajib pajak yang terdaftar di KPP lain.  
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