
1 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa persepsi  self      

assessment system dan keadilan terhadap  tindakan penggelapan pajak (Tax 

Evasion). Responden penelitian ini berjumlah 98 orang Wajib Pajak  orang 

pribadi pekerja bebas (non karyawan) yang terdaftar pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan  

pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan  

model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji regresi ditemukan bahwa pengujian hipotesis yang 

dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel self      assessment 

system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (tax 

evasion). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Made (2013) dan Audia (2015) yang menyatakan bahwa Persepsi wajib 

pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system berpengaruh 

positif terhadap tindakan tax evasion di kota Padang, semakin baik 

persepsi wajib pajak atas pelaksanaan Self assessment system maka 

tindakan tax evasion semakin meningkat di kota padang. 

2. Pada variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Devi dkk (2015), Irma  (2013) yang mengungkapkan 

bahwa Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi 
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wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin tingginya keadilan maka akan semakin tinggi penggelapan 

pajak.  

3. Dalam penelitian ditemukan bahwa variabel self assessment system 

memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi tindakan penggelapan 

pajak karena dilihat berdasarkan nilai beta terbesarnya sebesar 0,503. 

Sedangkan untuk variabel keadilan nilai beta sebesar 0,265. Sisanya 

sebesar 0,232 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang menyatakan bahwa self 

assessment system dan keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan 

pajak di pekanbaru, maka perlu adanya analisa dan tindaklanjut mengenai self 

assessment system dan keadilan, dengan demikian maka dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Bagi wajib pajak orang pribadi dan masyarakat hendaknya meningkatkan 

kesadaran, kejujuran dan agar berhati-hati dalam menghitung, mengisi, 

melaporkan dan  membayar pajaknya. Sehingga target penerimaan pajak  

dapat tercapai, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 

digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama hendaknya menyempurnakan 

strategi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak orang 
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pribadi. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan 

memberikan pemahaman secara memadai dan kontinu dari fiskus 

disamping juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk 

memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan 

pelayanan pajak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebaiknya memperluas lingkup 

penelitian dengan memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah 

responden dan menambahkan jumlah variabel independen yang dapat 

mempengaruhi penggelapan pajak karena dari hasil penelitian sebesar 

0,232 dipengaruhi oleh variabel lain seperti tarif pajak terlalu tinggi, 

ketidakpercayaan kepada fiskus, sehingga dapat menjadi penelitian yang 

lebih baik. 

 


