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BAB V 

KESIMPULAN 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan hasil uji secara parsial maupun simultan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Secara Parsial atau Hasil dari Uji T ditemukan hasil sebagai berikut : 

1. Variable X1 yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan yang 

berpengaruh signifikan positif secara parsial. Dengan Nilai t-hitung 

3,180 dengan nilai signifikannyan 0,002 < taraf signifikansi 5% atau 

0.005. 

2. Variable X2 yaitu pelayanan pajak yang berkualitas tidak terdapat 

pengaruh signifikan positif secara parsial antara pelayanan pajak 

yang berkualitas terhadap kesadaran membayar pajak di Desa 

Mojorejo. Dengan nilai t-hitung 0,710 dengan nilai signifikannyan 

0,002 < taraf signifikansi 5% atau 0.005. 

3. Variable X3 yaitu efektifitas sistem perpajakan tidak terdapat 

pengaruh signifikan positif antara efektifitas system perpajakan 

terhadap kesadaran membayar pajak di Desa Mojorejo. Dengan nilai 

t-hitung 0,479 dengan nilai signifikannyan 0,002 < taraf signifikansi 

5% atau 0.005. 

b. Secara Simultan atau hasil Uji Koefisien F 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak 

sebagai variable bebasnya dan kesadaran membayar pajak sebagai 

variable terikatnya ini jelaskan dan dapat diketahui nilai uji F nya sebagai 
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simultan variable X terhadap variable Y yaitu sebesar 5,948 dengan taraf 

nyata 96% diatas taraf nyata dan derajat kebebasan F tabel yaitu 3,93 

beararti ini lebih besar dari derajat kebebasan F tabelnya maka Ho ditolak 

karena nilai signifikannya lebih kecil yaitu 0,001 sedangkan taraf 

signifikannya 0,05. Nilai koefisien determinasi (𝑅2) menjelaskan bahwa 

prosentase perubahan variable Y yang disebabkan oleh variable X semakin 

tinggi yaitu nilainya sebesar 0,161 dan prosentasenya 16,1%.  

 

B. SARAN 

Sehubungan dengan penelitian di atas adapun saran dari peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

sehingga dapat mengungkapkan variabel-variabel yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka ada 

baiknya pemerintah setempat gencar memberikan informsi seputar pajak 

baik secara langsung maupun media elektoronik. Sehingga dengan 

tingkat kesadaran yang tinggi maka akan dapat diwujudkan wajib pajak 

yang sadar dan mengerti pentingnya membayar pajak 

3. Kepada wajib pajak di wilayah Desa Mojorejo hendaknya dapat disiplin 

dalam membayar pajak penghasilan karena hasilnya akan kembali 

kepada masyarakat. 

 

 

 


