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Abtrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP pada Paguyuban Mawar Merah. 

Kepatuhan WP dalam memiliki NPWP adalah faktor yang penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak bagi neraga, maka perlu adanya pengkajian 

tentang pemahaman, penghasilan dan manfaat yang dirasakan pada wajib 

pajak UMKM. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier 

berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 123 

kuesioner kepada UMKM pakaian jadi yang berada pada Paguyuban Mawar 

Merah yang terletak di kelurahan dan kecamatan tambak sari Surabaya. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pemahaman UMKM, penghasilan UMKM dan 

manfaat yang dirasakan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP. Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian yang dilakukan oleh Wirapati (2014), Putri (2012) dan Priambudi 

(2013). Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian terhadap 

UMKM Pakaian Jadi yang ada pada Paguyuban Mawar Merah adalah 

pemahaman UMKM yang kurang, penghasilan yang masih tergolong rendah 

serta manfaat yang tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh UMKM pakaian 

jadi membuat kurangnya kesadaran UMKM dalam memiliki NPWP. 

Kata kunci: UMKM, Faktor, Kepatuhan UMKM 

Abstract : This research aims to determine the factors that affect the apparel MSMEs to 

have a TIN on Paguyuba Mawar Merah. Given compliance in the WP have a 

TIN is an important factor for the increase in tax revenue, it is necessary 

assessment of the understanding, and the perceived benefits of income tax 

payers of MSMEs. The method in this study using multiple linear regression 

techniques. Data were obtained through a questionnaire distributed 123 

questionnaires to MSMEs apparel that are at the Paguyuban Mawar Merah is 

located in the village and township Tambak sari, Surabaya. The results 

showed that the understanding of SMEs, SME income and the perceived 

benefits MSMEs positive effect on compliance apparel MSMEs to have a TIN. 

The results of this study reinforce the research conducted by Wirapati (2014), 

Putri (2012) and Priambudi (2013). The conclusions obtained after conducting 

research on MSMEs Garment exist in the Paguyuban Mawar Merah is a lack 

of understanding of MSMEs, which are low income and benefits that can not 

be felt fully by MSMEs apparel made in a lack of awareness of MSMEs have 

a TIN. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang berkembang yang tidak ada henti-hentinya melakukan 

pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar 

pembangunan tidak tergantung oleh pihak ketiga, maka pemerintah mengambil langkah 

untuk meningkatkan penerimaan sumber negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan 

dari dana luar negeri dan menjadi mandiri dalam membiayai seluruh pembangunan yang 

dilakukan. Sumber dana tersebut dapat diambil dari penerimaan pajak maupun bukan pajak.  

Pada  Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat”. 

Menurut kementerian keuangan republik indonesia realisasi pajak tahun 2013 sebesar 

Rp. 916,2 triliun sedangkan realisasi pajak pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 990,4 

triliun. Pada 30 september 2015, telah realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp. 686,2 

triliun. (www.kemenkeu.go.id) 

Wajib Pajak yang telah memahami peraturan perpajakan dengan baik, biasanya 

melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan. 

Tingkat pemahaman wajib pajak khususnya pelaku UMKM sangat penting untuk 

menumbuhkan rasa keinginan diri menjadikan Wajib Pajak. keptuhan Wajib Pajak sangat di 

pengaruhi oleh tingkat pemahaman Wajib Pajak karena jika Wajib Pajak kurang memahami 

peraturan perpajakan dengan baik dan benar maka Wajib Pajak tersebut akan kurang kurang 

taat terhadap kewajiban dalam hal perpajakan. 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memiliki NPWP adalah penghasilan. Dari data yang ada,  maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

kepatuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pakaian Jadi Untuk Memliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”. (Pada Paguyuban Mawar Merah Kecamatan 

Tambak Sari, Surabaya)” 

LANDASAN TEORI 

2.1. Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ) 

adalah  nomor yang diberikan  oleh Direktorat Jendrl Pajak kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

(www.pajak.go.id). Tentunya pemerintah mempunyai alasan tersendiri dengan 

diberlakukannya NPWP bagi pemiliknya. Fungsi NPWP menurut Waluyo adalah sebagai 

berikut (2011:24): 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak. 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak dapat digunakan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran dan pengawasan dalam administrasi perpajakan. 

Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan peraturan-peraturan tentang syarat-

syarat untuk mengukuhkan diri sebagai Wajib Pajak  pada  UU KUP; pasal 2 dan 

http://www.pajak.go.id/


pasal 3 UU No.7 tahun 1983 beserta perubahannya serta pasal 4 UU PPh. 

(www.pajak.go.id). 

1) Syarat Subjektif pada pasal 2 dan pasal 3 UU No.7 tahun 1983 telah terpenuhi 

jika wajib pajak orang pribadi atau badan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), 

sedangkan bagi Warga Negara Asing, syarat subjektif telah terpenuhi apabila 

wajib pajak WNA berada di Indonesia selama 183 hari dalam 12 bulan atau 1 

tahun. 

2) Syarat Objektif pada pasal 4 UU PPh adalah syarat yang berkenaan dengan 

penghasilan wajib pajak, baik penghasilan wajib pajak sendiri maupun 

penghasilan orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak yang 

telah di jelaskan.  

2.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah adalah sebagai berikut (www.depkop.go.id): 

1. Usaha Mikro adalah  usaha yang bersifat produktif milik orang perorangan 

dan  atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana yang telah diatur dalam UUPPh. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bagian dari cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bagian dari anak cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan. 

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan oleh pembayar pajak atau wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi 

bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara 

sukarela”. 

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target 

penerimaan pajak sehingga jika penerimaan pajak dalam suatu negara dikatakan 

tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat 

dikatakan sangat baik. Kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan di negara ini 

mencakup kepatuhan atas pencatatan atau pembukuan transaksi usaha, melaporkan 

kegiatan usaha, serta kepatuhan terhadap semua aturan-aturan perpajakan lainnya.  

Wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 

bulan dan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Terutang (SPT). Bentuk-bentuk kepatuhan wajib pajak antara lain: 

1. Kepatuhan Menyampaikan Laporan 
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Dropbox disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak pribadi atapun badan untuk menyampaikan 

laporan keuangan bulanan atau SPT masa. 

2. Kepatuhan Menyelenggarakan Kegiatan Pencatatan atau Pembukuan 

Kepatuhan dalam menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan lebih 

bersifat administratif. Hal-hal yang harus ada adalah informasi nilai transaksi 

dan bagaimana transaksi dilakukan yang keduanya disajikan oleh catatan atau 

pembukuan. 

3. Kepatuhan terhadap Aturan Lain di Bidang Perpajakan 

Kepatuhan yang harus dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atau 

badan, yaitu mentaati semua peraturan-peraturan perpajakan. Kepatuhan ini 

perlu dipertegas agar wajib pajak memahami bahwa tata cara dan prosedur. 

2.4. Pemahaman Wajib Pajak UMKM 

Pemahaman UMKM Pakaian jadi yang ada di Paguyuban Mawar Merah sangat 

rendah karena kurangnya sosialisasi perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013 yang dilakukan oleh Direktorat jenderal pajak yang terbukti dengan ciri-ciri 

usaha mikro dan masih belum berlakukan pembuatan laporan keuangan secara berkala. 

Pemahaman UMKM Pakaian jadi yang ada pada Paguyuban Mawar Merah sangat 

rendah terutama tentang hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan bagi UMKM baik perseorangan maupun badan yang memenuhi syarat 

sebagai Wajib Pajak, wajib untuk mendaftarkan diri ke KPP atau K2KP untuk 

memperoleh NPWP. 

Pelaku UMKM Paguyuban Mawar Merah sebagian besar menganggap bahwa 

jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tidak memiliki hak 

perpajakan yang diberlakukan oleh negara serta tidak akan dikenai kewajiban-kewajiban 

dalam perpajakan. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dianggap tanpa ada masalah 

pajak, tidak perlu bayar pajak, tidak perlu melaporkan usahanya ke KANTOR 

PEMUNGUTAN PAJAK, tidak perlu takut untuk ditagih oleh kantor pajak, tidak perlu 

takut dipenjara karena tidak membayar pajak, dan sederet keuntungan lainnya. 

(www.pajak.go.id) 

Sanksi Perpajakan di bagi menjadi 2, yaitu (Waluyo, 2011:57) : 

1. Sanksi Administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara sesuai jumlah pajak yang tidak 

dibayarkan. 

2. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana dibagi menjadi beberapa macam sanksi, yaitu: 

1. Denda pidana, 

2. Pidana penjara. 

2.5. Penghasilan Wajib Pajak UMKM 

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur tentang penggenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subyek-subyek pajak yang berkenaan dengan penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011). Penghasilan di 

kelompokkan menjadi 4 kriteria yaitu (Waluyo, 2014:97): 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas; 

2. Penghasilan dari segala bentuk usaha dan atau kegiatan; 

3. Penghasilan dari modal dan atau investasi; 
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4. Dan penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain 

sebagainya. 

2.6. Manfaat Yang Didapatkan Wajib Pajak 

Undang-Undang PPh telah menjelaskan bahwa orang pribadi atau badan 

mengukuhkan diri menjadi Wajib Pajak akan mendapat 2 manfaat, 

yaitu(www.pajak.go.id) : 

1) Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam : 

a. Pengajuan untuk Kredit Bank; 

b. Pembuatan Rekening Koran di Bank; 

c. Pengajuan pembuatan SIUP/TDP; 

d. Pembayaran Pajak yang bersifat Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll); 

e. Mengikuti lelang yang diadakan oleh instansi Pemerintah, BUMN dan 

BUMD. 

2) Kemudahan pelayanan perpajakan : 

a. Pengembalian pajak yang telah dibayar; 

b.  Pengurangan atas pembayaran pajak; 

c. Penyetoran dan pelaporan pajak. 

METODE PENELITIAN 

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan analisis data sehingga menggunakan metode 

pendekatan kauntitatif yang menggunakan statistic inferensial. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah explanatory research yang menjelaskan hubungan antar variabel 

melalui pengujian hipotesis dan metode yang digunakan untuk penelitan ini adalah 

hipotesis dengan menggunakan statistik regresi linier berganda. (Sugiyono, 2014:11) 

3.2. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pemilihan teknik Sampling Purpose yang 

menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:68). populasi 

UMKM pada Paguyuban Mawar Merah berjumlah 147 UMKM dan kriteria yang di 

ambil sebagai sampel penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

No Kriteria UMKM Jumlah 

1 Jumlah UMKM Paguyuban Mawar merah 147 

2 Jumlah UMKM Kuliner (19) 

3 Jumlah UMKM Otomotif (2) 

4 Jumlah UMKM Lain-lain (3) 

5 Jumlah UMKM Pakaian jadi 123 

 

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 123UMKM Pakaian jadi 

dari 147 populasi UMKM yang terdapat pada Paguyuban Mawar Merahkarena 

menurut Sugiyono (2014:74) sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 

dengan 500 responden. 

3.3. VARIABEL OPERASIONAL PENELITIAN 
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1) Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan UMKM Dalam Memiliki NPWP 

(Y). Indikator dari variabel ini adalah (Putri,2012): 

a) Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. 

b) Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan.  

c) Memiliki NPWP karena merupakan Wajib Pajak yang patuh.  

2) Variabel independen dalam penelitian ini antara lain: 

a) Pemahaman UMKM. Pemahaman UMKM merupakan variabel bebas (X1). 

Item indikator variabel ini di ambil pada penelitian Putri,2012: 

1. Pemahaman Fungi pajak 

2. Pemahaman kewajiban pajak 

3. Mendapat sanksi apabila tidak mendaftarkan usaha 

b) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh. 

Penghasilan UMKMini merupakan variabel bebas (X2) dari penelitian yang 

dilakukan oleh Wirapati, 2014. Indikator variabel ini: 

1. Kepemilikan NPWP didasarkan pada besar tingkat penghasilan. 

2. Kepemilikan NPWP didasarkan pada kecukupan penghasilan Wajib 

Pajak. 

c) Manfaat yang Didapatkan UMKM. dalam penelitian ini Manfaat yang 

dirasakan UMKM merupakan variabel bebas (X3). Item indikator variabel ini 

(Putri, 2012): 

1. Kemudahan pengurusan administrasi 

2. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, pengurangan sanksi apabila 

terjadi penetapan sepihak dari DIRJEN PAJAK 

3. Wajib Pajak akan lebih patuh untuk memiliki NPWP apabila memperoleh 

banyak manfaat dari pajak 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. HASIL 

Paguyuban Mawar Merah berada di kota Surabaya, Kecamatan Tambak Sari, 

Kelurahan Tambak Sari. Paguyuban ini bertempat di Gelanggang Olah Raga 10 

November dan beraktivitas rata-rata pada tengah malam. Paguyuban Mawar Merah di 

ketuai oleh Bapak Achmad dan mempunyai 147 UMKM yang berada di Paguyuban 

tersebut. UMKM yang berada di Paguyuban ini adalah UMKM Kuliner, Pakaian Jadi 

dan lain-lain. Peneitian ini menggunakan UMKM Pakaian Jadi sebagai Obyek 

penelitian karena kurangnya kepatuhan dalam memiliki NPWP. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan UMKM Pakaian Jadi antara lain Pemahaman yang kurang, 

Penghasilan yang masih tergolong kurang serta manfaat NPWP yang sedikit. 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item variabel dengan 

total skornya. Nilai korelasi yang dihasilkan akan diuji dengan nilai rtabel untuk 

melihat apakah tiap intrumen sudah valid apa tidak. Nilai rtabel ditentukan dengan α = 

0.05 dan derajat n – 2, maka di dapatkan nilai rtabel = 0.177 (Sugiyono, 2014:125) 

butir instrumen penelitian Pemahaman sebesar 0.783 ≤ 0.177, Penghasilan 

sebesar 0.498 ≤ 0.177, Manfaat 0.581 ≤ 0.177 dan Kepatuhan sebesar 0.870 ≤ 0.177 

yang berarti seluruh butir instrumen penelitian sudah reliable dan layak untuk 

digunakan dalam penelitian.(Sugiyono, 2014:216) 

 



Tabel 4.9 

Hasil Uji multikolinieritas 

Pada hasil pengujian multikolinieritas menunjukan bahwa hasil perhitungan nilai 

tolerance tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil 

perhitungan niali VIF menunjukan tidak ada satu variabel dari semua variabel yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 123 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,44749213 

Most Extreme Differences 

Absolute ,066 

Positive ,061 

Negative -,066 

Kolmogorov-Smirnov Z ,731 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,659 

Sumber: Data Kuesioner 2016 (Diolah) 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas bahwa distribusi data penelitian pada semua 

variabel, baik variabel bebas  maupun variabel terikat model regresi terdistribusi 

normal. Angka Z hitung Kolmogorov Sminrov di atas tingkat signifikansi >0,05 

sehingga data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2011:251) 

4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Uji Simultan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM 

Pakaian Jadi untuk memiliki NPWP 

Hasil analisa menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara 

pemahaman UMKM terhadap tingkat kepatuhan UMKM Pakaian Jadi untuk memiliki 

NPWP pada paguyuban mawar merah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,003E-013 ,000  . .   

Pemahaman ,000 ,000 ,000 . . ,943 1,060 

Penghasilan 4,000 ,000 1,000 . . ,966 1,036 

Penghasilan ,000 ,000 ,000 . . ,955 1,047 

Sumber: Data Kuesioner 2016 (Diolah) 
 



simultan (Uji F) yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Fhitung> Ftabel (3,834> 0,177) yang 

dapat diartikan bahwa secara simultan pemahaman UMKM, penghasilan UMKM, dan 

manfaat yang dirasakan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM 

Pakaian Jadi untuk memiliki NPWP. 

Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya tingkat variabel independen secara 

bersama – sama mempengaruhi kepatuhan kepatuhan UMKM Pakaian Jadi untuk 

memiliki NPWP dan Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari variabel – variabel bebas 

seperti pemahaman UMKM, penghasilan UMKM, dan manfaat yang dirasakan UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM Pakaian Jadi untuk memiliki NPWP. 

Adanya pengaruh yang signifikan juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan 

adanya pemahaman tentang pajak dapat menumbuhkan kesadaran dalam proses 

pelaksanaan kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. 

2. Hasil Uji Parsial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM Pakaian 

Jadi untuk memiliki NPWP 

a. Pemahaman UMKM 

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji T) menunjukkan 

bahwanilai t hitung untuk variabel pemahaman UMKM terhadap tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 2,391 yang berarti t hitung lebih besar 

dari ttabel (2,391 > 1,657) maka hal ini membuktikan bahwa pemahaman 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

b. Penghasilan UMKM. 

Hasil penelitian Uji parsial pada tabel 4.15 menunjukan bahwa variabel 

penghasilan UMKM berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 

variabel kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP yang berarti semakin 

besar penghasilan UMKM maka dapat meningkatkan kepatuhan UMKM 

Pakaian Jadi untuk memiliki NPWP. UMKM yang memiliki penghasilan besar 

cenderung untuk lebih patuh dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dari 

pada UMKM yang berpenghasilan lebih rendah. Wajib Pajak mendaftarkan 

diri memiliki NPWP karena besarnya penghasilan yang mereka terima 

sehingga penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan pada 

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP. 

c. Manfaat yang dirasakan UMKM 

Hasil Uji parsial pada tabel 4.15 menunjukan bahwa variabel manfaat yang 

dirasakan UMKM berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap 

variabel kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP (Y) yang 

berarti semakin banyak manfaat yang dirasakan ketika memiliki NPWP maka 

dapat meningkatkan kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini mendapatkan hasil positif dari 123 responden yang ada 

pada Paguyuban Mawar Merah dengan karakteristik usia, penghasilan, lama usaha, latar 

belakang pendidikan dan kepemilikan NPWP dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Pemahaman UMKM terhadap fungsi pajak sangat baik dan berpengaruh terhadap 

kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP namun pemahaman UMKM 



tentang kewajiban dan sanksi masih sangat kurang sehingga mendapatkan jawaban 

yang kurang memuaskan. 

2. Penghasilan UMKM berpengaruh pada kepemilikan NPWP jika pelaku usaha 

memiliki penghasilan yang tinggi sehingga dari 4 butir pertanyaan pada variabel 

penghasilan di dominasi jawaban yang tidak setuju walaupun penghasilan UMKM 

masih berkriterian lebih dari cukup. 

3. Manfaat yang dirasakan UMKM sangat berpengaruh terhadapterhadap kepatuhan 

UMKM pakaian jadi karena jika UMKM mendapat banyak manfaat atas kepemilikan 

NPWP maka UMKM akan lebih patuh dalam memiliki NPWP. 

4. Kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP sangat dipengaruhi oleh 

pemahaman, penghasilan serta manfaat yang dirasakan UMKM sehingga jika 

pemahaman yang kurang, penghasilan yang belum cukup dan manfaat yang dirasakan 

masih sedikit  maka kepatuhan UMKM akan kewajiban atas kepemilikan NPWP juga 

akan sangat kurang. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan penelitian ini kewajiban atas kepemilikan NPWP pada UMKM 

pakaian jadi yang ada pada paguyuban mawar merah surabaya masih sangat rendah 

sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih terhadap pelaku usaha 

yang ada pada paguyuban ini sehingga pengetahuan terhadap pajak akan lebih baik 

dan untuk penelitian selanjutnyadapat dikembangkan dengan melakukan penambahan 

variabel. Hal ini dikarenakan UMKM pakaian jadi tidak hanya dipengaruhi oleh 3 

(tiga) variabel yaitu pemahaman, penghasilan dan manfaat yang dirasakan, tetapi 

masih banyak faktor-faktor lain seperti sosialisasi, pelayanan dan administrasi 

perpajakan yang mempengaruhinya dengan harapan untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik lagi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

pemahaman UMKM, penghasilan UMKM dan manfaat yang dirasakan UMKM 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki 

NPWP, maka dalam hal ini peneliti menyarankan kepada Direktorat Jendral Pajak 

supaya melakukan penyuluhan lebih mendalam lagi mengenai kepatuhan perpajakan 

khususnya dalam memiliki NPWP. 
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