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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran 

pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap 

persepsi penggelapan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki 

usaha di Modernland, Tangerang dan memiliki NPWP secara parsial dan 

simultan. Berdasarkan uraian yang ada, maka dapat disampaikan simpulan 

hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai  

penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini sesuai dengan Hardiningsih 

(2011) yang mengatakan bahwa Pemahaman Perpajakan Pelayanan Aparat 

Pajak Sanksi Perpajakan Persepsi Atas Perilaku Penggelapan Pajak wajib 

pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan 

cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. 

2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Arum (2012) hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran 

wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) dan Linda (2013) yang 

menyatakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi mengenai tax evasion. Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan Ayu (2011) juga menyatakan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap tax evasion. Semakin 

tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak maka akan 

mengurangi tindakan penggelapan pajak.. 

Secara simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari 

kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan 

berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak (tax evasion).  

5.2 Keterbatasan  

Berikut ini yang merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Sebesar 53,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 variabel 

independen yaitu, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kemungkinan 

terdeteksinya kecurangan yang hanya dapat menjelaskan 46,1% 

variabel dependen. 

2. Penelitian hanya dilakukan di Modernland, Tangerang sehingga 

dianggap kurang mewakili persepsi Wajib Pajak mengenai etika 

penggelapan pajak atau dengan kata lain tidak dapat digeneralisasi. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, 

maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya: 

1. Menambah jumlah variabel yang dapat mempengaruhi 

penggelapan pajak seperti, keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan 

sistem pajak 

2. Menambahkan jumlah responden dan memperluas wilayah 

penelitian untuk penelitian yang lebih baik. 

 

 

 

Pengaruh Kesadaran Pajak..., Miko Haryono, FB UMN, 2016




