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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara e-filling, self assessment system, dan tax evasion 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama 

jepara. Sampel yang digunakan adalah 100 responden. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. E-filling berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama 

Jepara yang dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel e-

filling terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM 

di KPP Pratama Jepara. Nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 2,147 lebih 

besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,661 dengan signifikansi sebesar 0,034 

lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan 

Suhadi tentang “Pengaruh E-Filling, E-Billing, dan E-

Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-

Kabupaten Kudus”. 

2. Self assessment system berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama jepara dibuktikan dengan perhitungan uji t dalam 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh self 

assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Jepara. Nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  4.003 lebih 

besar dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,661 dengan signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Laode Turisno Daud tentang 

“Pengaruh Efektivitas Self Assessment System terhadap 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari” 

3. Tax evasion berpengaruh secara negative terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara dibuktikan 

dengan uji t diatas menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang negatif antara variabel tax evasion (X3) 

dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji 
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menunjukkan bahwa nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  -0,460 lebih kecil dari 

nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,647 lebih 

besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Yuningtyas, dkk. Tentang “ Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. 

4. Religiusitas berpengaruh secara negative terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara dibuktikan 

dengan hasil uji t -0,346 lebih kecil dari t hitung yaitu 

1,661 dengan signifikansi sebesar 0,730 lebih besar dari 

0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Tri Yuli Parwati tentang 

“Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan 

Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi” yang menunjukkan bahwa religiusitas memiliki 

pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.  

5. E-filling, self assessme tax evasion, dan religiusitas 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 

dan simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Jepara. Hal ini dibuktikan dari 

hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa 

𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  menunjukkan nilai 17,268 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih 

kecil dari α 0,05. Dari semua variabel di atas, variabel 

yang mempunyai pengaruh yang paling besar adalah 

variabel self assessment system  dengan nilai 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

sebesar 4,003 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  1,661. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini walaupun telah diupayakan semaksimal 

mungkin, namun ternyata penelitian ini masih mempunyai 

beberapa keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Variabel bebas yang telah diteliti dalam penelitian ini 

hanya mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 

42,1%. Hal ini berarti bahwa masih ada 57,9% yang 

dipengaruhi oleh variabel lain selain e-filling, self 

assessment system, tax evasion, dan religiusitas.  
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2. Kurangnya variabel penelitian yang diteliti dalam 

penelitian ini, sehingga kontribusi penelitian kurang luas. 

3. Apabila hasil penelitian ini dijadikan masukan, maka 

perlu dipertimbangkan beberapa keterbatasan. Hal 

tersebut perlu diperhatikan dengan seksama agar hasil 

penelitian lebih bermanfaat dan menghasilkan data yang 

optimal. 

  

C. Saran-saran 

Berdsarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang 

diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai beikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan topic yang sama diharapkan untuk 

menyempurnakan penelitian contohnya dengan 

menambahkan variabel-variabel lain di luar penelitian 

ini mengingat kemampuan penulis dalam menjelaskan 

penelitian ini masih terbatas.  

2. Bagi instansi hendaknya dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak harus memperhatikan hal-hal seperti 

penggunaan e-filling, pelaporan dengan self assessment 

system tax evasion, dan religiusitas  agar kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Jepara semakin meningkat. 

Dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Jepara bahwa variabel self 

assessment system  mempunyai pengaruh yang tinggi.  

 

D. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, atas rahmat, hidayah 

dan inayah yang dianugerahkan oleh Allah SWT, penulis 

bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis 

menyadari dengan sepenuh hati, saat menulis dan 

membahas skripsi ini masih banyak yang perlu diperbaiki, 

baik dalam segi bahasa, penulisan, serta sistematika 

maupun dalam menganalisanya. Demikian, dengan 

melafalkan do’a semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

yang membaca dan yang menulis sendiri, dan semoga 

skripsi ini bisa ilmu pengetahuan yang positif bagi 

keilmuan Ekonomi Islam. 

 
 


