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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Insentif Pajak 

Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki 

UMKM (Studi Pada Pedagang PIK Pulo Gadung ,Jakarta Timur). 

       Bedasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Insentif Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Memiliki UMKM; 

2. Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Memiliki UMKM; 

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki UMKM 

 

5.2 Implikasi  

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM adalah Insentif 

Pajak, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:  
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1. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak penghasilan memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Tentu 

kepala unit pengelola kawasan UMKM PIK harus mengetahui bahwa yang 

menjadi perhatian bagi wajib pajak UMKM dalam upaya pemenuhan 

kewajiban perpajakan buka hanya semata-mata dilihat dari kemudahan 

perhitungan pajak saja, tetapi lebih kepada seberapa besar beban yang 

harus dipikul oleh wajib pajak UMKM seiring diberlakukannya PP 46. 

Dengan cara meningkatkan kembali sosialisasi terkait pajak terhadap 

UMKM atau tetap mempertahankan dengan memberikan penyuluhan atau 

gambaran tentang apa, bagaimana, dan manfaat pajak bagi masyarakat 

umkm.  Salah satunya dengan mengundang atau melakukan kunjungan 

bersama orang pajak untuk diberikan penjelasan pajak terkit pembayaran 

ataupun pelaporan dalam pajak UMKM. Dengan begitu pelaku UMKM 

akan semakin banyak yang mengetahui insentif pajak dan semakin 

memperluas ilmu terkait dengan insentif pajak penghasilan.  

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Maka, unit 

pengelola kawasan PIK harus mengkaji kembali serta mempertahankan 

terkait sanksi administrasi pajak yang dikenakan kepada UMKM, yang 

mana pada hal ini untuk meningkatkan serta mempertahankan Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. 
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3. Untuk sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Tentu KPP yang bekerja 

sama dengan unit pengelola kawasan pik harus mempertahankan dan 

meningkatkan kembali sosialisasi penghubung wajib pajak dengan 

petugas pajak serta hal-hal yang menjadi faktor meningkatmya variabel 

tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

UMKM 

 

5.3 Saran 

       Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan sehingga perlu pengembangan 

pada penelitian selanjutnya, berikut ini merupakan hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian ini terkait dengan responden yang dijadikan sampel adalah 

keseluruhan UMKM. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu terkait 

responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih fokus 

pada satu kelompok UMKM yaitu kepada kelompok mikro saja, kecil 

ataupun menengah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan informasi 

yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok. Karena untuk setiap 

kelompok memiliki karakteristik yang cukup berbeda-beda.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM, saran untuk penelitian 

selanjutnya untuk menambahkan variabel yang diyakini dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM sehingga 
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terdapat penelitian-penelitian yang lebih baru serta dapat menambah 

kualitas penelitian. Seperti variabel Pemanfaatan Teknologi.  

3. Penelitian ini hanya berfokus pada satu lingkup populasi, saran untuk 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dalam lingkup populasi 

yang lebih besar seperti UMKM yang terdapat di Jakarta Timur.  

  


