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BAB V 

BAB V: PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gender, tingkat pendidikan, 

pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Bukittinggi. Berdasarkan data yang telah diperoleh serta hasil 

pengujian yang dilakukan pada 99 sampel penelitian dapat diambil kesimpulan 

yaitu gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Bukittinggi. Hal ini menunjukkan jenis kelamin wajib pajak baik itu perempuan 

maupun laki-laki tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berikutnya 

penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bukittinggi. Hal ini berarti tinggi 

rendahnya pendidikan wajib pajak tidak menjamin wajib pajak untuk patuh 

terhadap ketentuan perpajakan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa 

pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di 

Kota Bukittinggi, artinya ketika pemahaman wajib pajak tinggi maka akan 

membuat wajib pajak memilih untuk berperilaku patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Bukittinggi, artinya wajib pajak tidak ingin terkena sanksi perpajakan apabila 

mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama, 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidential 

sampling  (Secara acak) dengan alasan kemudahan akses peneliti dikarenakan 

keterbatasan informasi yang diperoleh. Kedua, tidak semua responden bersedia 

untuk mengisi kuesioner dikarenakan responden tidak bersedia memberikan 

informasi mengenai pajak mereka. Ketiga dari pengujian koefisien determinasi 

hanya diperoleh R2 sebesar 49,1%, artinya masih terdapat 50,9% variabel lainnya 

yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang tidak masuk ke dalam 

penelitian ini. 

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil dan keterbatasan 

penelitian yang telah dilakukan yaitu menurut peneliti perlu dilakukan sosialisasi 

mengenai pajak kepada pelaku UMKM untuk menambah pengetahuan wajib 

pajak mengenai perpajakan dikarenakan tingkat pemahaman UMKM terhadap 

pajak yang masih rendah. Kedua, penelitian berikutnya dapat menggunakan 

purposive sampling dalam pengambilan sampel karena pengambilan sampel lebih 

bersyarat sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian 

selanjutnya sebaiknya lebih memperluas wilayah sampel agar didapatkan 

gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak. Keempat, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 


