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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman 

Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Berikut ini adalah 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan 0.000 < 0.05 antara Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak, terbukti  di dalam hasil penelitian

ini dengan berdasarkan hasil penelitian data untuk Kesdaran Wajib Pajak

mempunyai hasil uji t dengan  nilai t hitung sebesar 4, 439, sedangkan untuk

nilai t tabel sebesar 1,664, maka dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel

yaitu 4,439 > 1,664  menunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ˂ 0,05

yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.berarti adanya pengaruh yang

signifikan antara variable Kesadaran Wajib Pajak dengan variable Kemauan

membayar Pajak pada sektor Usaha Kecil Menengah di Bekasi.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan

terhadap Kemauan Membayar Pajak terbukti di dalam hasil penelitian ini

dengan hasil uji t dengan nilai t hitung sebesar 13,142, sedangkan untuk t

tabel yaitu 1,664 maka dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel yaitu

13,142, > 1,664 menunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ˂ 0,05

yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan

antara variable Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap variable Kemauan

Membayar Pajak pada sektor Usaha Kecil Menengah di Bekasi.

3. Terdapat Pengaruh yang signifikan 0.000 < 0.05 antara Kesadaran Wajib

Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar

Pajak, terbukti  di dalam hasil penelitian ini dengan  hasil uji F sebesar

360,855 dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, diketahui F
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hitung lebih besar dari F tabel atau 360,855 > 3,10  menunjukan nilai F 

dengan tingkat signifikansi 0,000 ˂ 0,05, maka dapat disimpulkan  terdapat 

pengaruh yang signifikan secara bersama – sama dari variable Kesadaran 

Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1,X2) terhadap variable 

kemauan membayar pajak (Y) dan bedasarkan perhitungan koefisien 

determinasi Kesadaran Membayar Pajak dan Pemahaman Peraturan 

Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Perpajakan, perhitungan ini 

dikatakan bahwa nilai koefisien determinasi atau R-Square adalah sebesar 

0,894 atau 89,4%. Hal ini menunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan 

Pemahaman Peraturan Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kemauan 

Membayar Pajak sebesar  89,4%, sedangkan sisa nya 10,6% merupakan 

pengaruh dari variabel lain yang tidak di teliti.  

5.2.  Saran 

1. Untuk pelaku UKM di Kecamatan Bekasi Timur yang sudah diteliti dan 

berpengaruh signifikan 89,4% pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dan 

Pemahaman Peraturan Perpajakan yang sudah baik dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan kembali sehingga nilai yang sudah diuji menjadi 100% terhadap 

Kemauan Membayar Pajak.  

2. Penelitian ini agar dapat berguna untuk peneliti selanjutnya serta mengambil 

responden dan menganalisi dari kecamatan lain yang memiliki UKM lebih 

banyak dan lebih variatif dalam hal usaha yang yang dikelola.  
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