
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan 

dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang 

Wajib Pajak pada wilayah Pekanbaru. 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 hasil penelitian menyatakan 

bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang 

dimiliki variabel sistem perpajakan < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t hitung 

> t tabel (6,060 > 1,98). 

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 

kemungkinan terdeteksinya kecurangan < 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t 

hitung > t tabel (7,841 > 1,98). 

3. Hasil penelitian secara simultan variabel sistem perpajakan dan 

kemungkinan terdeteksi kecurangan terdapat pengaruh secara bersama-
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sama (simultan) terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak (Fhitung > Ftabel) 95,053 > 3,09. 

 

5.2 Saran 

Hasil menyatakan bahwa sistem perpajakan dan kemungkinan 

terdeteksi kecurangan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak 

pada wilayah Pekanbaru maka perlu adanya analisa dan tindak lanjut 

mengenai sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan, dengan 

demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Penelitian ini dilaksanakan hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama di Kota Pekanbaru. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk 

menambahkan jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga data yang 

diperoleh lebih beragam. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 100 responden. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel 

responden agar hasil yang diperoleh akan lebih mewakili objek penelitian 

sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen sistem perpajakan, 

dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Diharapkan peneliti 

selanjutnya untuk menambahkan jumlah variabel independen yang dapat 

mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 
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4. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan 

kuesioner. Diharapakan peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan 

kuesioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung. 

 

 

 


