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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

BAB IV, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan 

beberapa saran sebagai masukan bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai 

berikut : 

1. Pemahaman kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Bandung 

Cibeunying telah dilaksanakan dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman 

wajib pajak UMKM semakin lama semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari 

masing-masing indikator yang berada dalam kategori sangat baik. 

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Bandung 

Cibeunying dapat dikatakan sangat baik atau sangat patuh. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil responden wajib pajak UMKM yang menyatakan 

patuh terhadap kewajiban perpajakan. 

3. Pemahaman kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku 

pengusaha mikro, kecil dan menengah pada KPP Pratama Cibeunying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman kewajiban 

perpajakan wajib pajak UMKM, akan diikuti pula oleh semakin baiknya 

kepatuhan pelaku pengusaha mikro, kecil dan menengah pada KPP 

Pratama Cibeunying. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan, baik bagi perusahaan maupun peneliti 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kepatuhan pelaku 

pengusaha UMKM dapat dikatakan baik, namun masih perlu beberapa 

edukasi maupun sosialisasi terhadap pengetahuan maupun pemahaman 

bagi pelaku pengusaha UMKM yang kurang memiliki pemahaman 

mengenai perpajakan, khususnya yang memiliki latar pendidikan yang 

tidak berhubungan dengan perpajakan.Sosialisasi aplikasi online yang 

bekaitan dengan kewajiban perpajakan agar lebih ditingkatkan lagi agar 

wajib pajak khususnya pengusaha UMKM dapat mengikuti perkembangan 

pajak sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                                 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Untuk penelitian dengan objek yang sama hendaknya memperluas 

lingkungan subjek penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih 

kompleks. Menambahkan variabel-variabel tertentu untuk menggabungkan 

antara variabel pemahaman kewajiban perpajakan dan juga variable 

kepatuhan pelaku pengusaha UMKM, sehingga objek penelitian dapat 

diperluas, seperti penambahan variabel sanksi perpajakan, variabel 

kualitas pelayanan, dan sebagainya. Penelitian selanjutnya diharapkan 

memiliki instrumen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak 
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dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas dan kuat sebagai dasar 

instrument pada kuesioner, misalnya wajib pajak UMKM mengisi dengan 

jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan, menyampaikannya SPT ke 

KPP sebelum batas waktu terakhir, dan sebagainya. 

 


