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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi 

perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap terjadinya tax evasion. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada variabel pengaruh teknologi dan informasi perpajakan secara statistik 

thitung sebesar 5,958   ttabel  sebesar 1,985 sedangkan nilai signifikansi 

probabilitas sebesar 0,00 ≤ 0,05. Berdasarkan asumsi tersebut jika sig ≤ 

0,05 maka H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh teknologi 

dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya 

tindakan tax evasion. 

2. Pada variabel pengaruh sanksi pajak secara statistik thitung sebesar 8,585   

ttabel sebesar 1,985 sedangkan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 ≤ 

0,05. Berdasarkan asumsi tersebut jika sig ≤ 0,05 maka H2 diterima. Hasil 

ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak berpengaruh signifikan 

terhadap terjadinya tindakan tax evasion. 

3. Pada variabel pengaruh pelayanan fiskus secara statistik thitung sebesar 

4,413   ttabel sebesar 1,985 sedangkan nilai signifikansi probabilitas 

sebesar 0,000 ≤ 0,05. Berdasarkan asumsi tersebut jika sig ≤ 0,05 maka H3 

diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pelayanan fiskus 

berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tindakan tax evasion. 
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4. Secara hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 228,575 

> Ftabel sebesar 2,699 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,000 < 

0,05. Berdasarkan asumsi tersebut jika sig < 0,05 maka hipotesis diterima. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh teknologi dan informasi 

perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 

terjadinya tindakan tax evasion. 

5. Nilai R
2 

(Koefisien Determinasi) sebesar 0,877 atau 87,7%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan, sanksi 

pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh sebesar 87,7%. Sementara sisanya 

sebesar 12,3% diterangkan oleh faktor lain diluar kedua variabel di atas 

yang tidak ikut terobservasi. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini adanya umpan balik dari direktorat 

jendral pajak untuk lebih mengembangkan teknologi informasi yang 

berkaitan dengan perpajakan dan sosialisasi tentang sanksi pajak sehingga 

meminimalisir terjadinya tindakan tax evasion. 

2. Bagi wajib pajak disarankan agar lebih aktif lagi dalam mengenali 

teknoogi informasi mengenai perpajakan dikarnakan sekarang ini sudah 

banyak kemudahan yang dapat diperoleh dalam melakukan prosedur 

perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga 
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diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak agar 

lebih patuh lagi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah variabel 

independen yang belum diteliti pada penelitian ini. 


