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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem 

perpajakan, kepatuhan dan ketetapan pengalokasian pengeluaran terhadap etika 

penggelapan pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel keadilan berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak, maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi 

(2011) dan Rahman (2013). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dan 

Ardyaksa dan Kiswanto (2014). 

2. Secara parsial variabel sistem perpajakan tidak berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak, maka 

dapat diambil kesimpulan hipotesis kedua pada penilitian ini ditolak. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan 

Supriyadi (2011) dan Siti Fatimah (2017). Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Harmi Putri (2017). 

3.  Secara parsial variabel kepatuhan berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak, maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini 
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mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan Harmi 

Putri (2017). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Fatimah (2017). 

4. Secara parsial variabel ketetapan pengalokasian pengeluaran berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan 

pajak, maka dapat diambil kesimpulan hipotesis keempat pada penilitian ini 

diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Permatasari dan Laksito (2013) dan Ardyaksa dan Kiswanto (2014). Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih (2015). 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,543 atau 54,3%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 54,3% dari keadilan, sistem 

perpajakan, kepatuhan dan ketetapan pengalokasian pengeluaran terhadap 

etika penggelapan pajak. Sedangkan sisanya 45,7% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas menyatakan, maka peneliti akan 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut:  

1. Untuk menekan penggelapan pajak, maka pemerintah sebagai pembuat 

keputusan harus menyelenggarakan pemungutan dan pengelolaan uang 

pajak dengan adil, adil maksudnya menggunakan dana yang 

dikumpulkan dari pajak untuk kepentingan umum, sehingga masyarakat 
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percaya bahwa uang pajak yang telah mereka setorkan telah digunakan 

dengan baik. 

2. Melihat kecenderungan terjadinya tax evasion yang cukup tinggi, maka 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan diharapkan lebih berusaha untuk 

meminimalisasi tindakan tax evasion yang terjadi, seperti mengadakan 

sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak agar wajib pajak patuh 

dan taat dalam membayar pajaknya dan melakukan kegiatan 

perpajakannya secara positif. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya peneliti menyarankan agar dapat menambah 

jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah 

penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat di generalisir, 

menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi 

penggelapan pajak, seperti diskriminasi, teknologi informasi dan budaya 

yang berbeda, dan juga metode penelitian yang digunakan tidak hanya 

menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara 

langsung. 


