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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Bangkinang. Koefisien regresi variabel sistem perpajakan 

(X1) adalah sebesar -0,469   artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan sistem perpajakan (X1) mengalami kenaikan 1% maka 

penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,469. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara sistem 

perpajakan dengan kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh 

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Apabila sistem 

perpajakan yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam 

penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan 

taat pada sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan 

jika Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik 

mengkoomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan 

menghindar dari kewajiban perpajakannya, sehingga memicu terjadinya 

penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Sariani, dkk ,2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 

penggelapan pajak (tax evasion). Selanjutnya penelitian Ardian dan 
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Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa, sistem perpajakan secara parsial 

dan simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (tax 

evasion) 

2. Secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Bangkinang. Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak 

(X2) adalah sebesar -0,261 artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan pemeriksaan pajak (X2) mengalami kenaikan 1% maka 

penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,261. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 

pemeriksaan pajak dengan kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) 

oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Semakin bagus  

tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, 

maka Wajib Pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan 

tinggi, sehingga Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan 

Undang - Undang dan tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahman, 2013) yang 

menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan (pemeriksaan 

pajak) berpengaruh negatif  terhadap penggelapan pajak (tax evasion).   

3. Secara parsial kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Bangkinang. Koefisien regresi variabel kecenderungan 

personal (X3) adalah sebesar 0,455 artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan kecenderungan personal (X3) mengalami kenaikan 1% 
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maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,455. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

kecenderungan personal dengan kemungkinan penggelapan pajak (tax 

evasion) oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Semakin 

bagus dan trasparan pengeluaran negara dari pajak yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintahan, maka Wajib Pajak akan ikut merasakan 

pembayaran pajak yang telah mereka lakukan, sehingga penggelapan pajak 

dapat diminimalisir. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) menyatakan bahwa kecenderungan 

personal  berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 

4. Secara parsial diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak Badan di 

KPP Pratama Bangkinang. Koefisien regresi variabel Diskriminasi pajak 

(X4) adalah sebesar 0,553 artinya jika variabel independen lain nilainya 

tetap dan Diskriminasi pajak (X4) mengalami kenaikan 1% maka 

penggelapan pajak (Y)  akan mengalami kenaikan sebesar 0,553. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

Diskriminasi pajak dengan kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) 

oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Apabila terdapat 

diskriminasi pajak yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, maka 

Wajib Pajak akan merasa enggan untuk membayar kewajiban 

perpajakannya, sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), yang 
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menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika 

penggelapan pajak 

5. Hasil perhitungan untuk nilai R
2 

dengan bantuan program SPSS 17, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 

sebesar 0,894 atau 89,4 %. Hal ini berarti 89,4 % variabel dependen 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib Pajak 

dipengaruhi oleh variabel independen (sistem perpajakan, pemeriksaan 

pajak, kecenderungan personal, diskriminasi pajak ). Sementara sisanya 

sebesar 10,6 % diterangkan oleh faktor lain diluar kedua variabel diatas 

yang tidak ikut terobservasi seperti misalnya keadilan (Rahman, 2013), 

kualitas pelayanan pajak ( Fatimah dan dewi, 2017), dimana dengan 

adanya pengaruh variabel - variabel tersebut terhadap penggelapan pajak, 

diharapakan  pemerintah (yang bertugas memungut pajak) dan Wajib 

Pajak (membayar pajak) agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya 

masing - masing sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku, sehingga 

dapat mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak (tax evasion)  

6. Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan diperoleh F hitung sebesar  

198,271 dengan angka signifikan = 0,000. Karena nilai signifikan dari data 

analisis lebih kecil dari 0,05, dimana Sig < 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, kecenderungan 

personal dan diskriminasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap 

kemungkinan penggelapan pajak (tax evasion) oleh Wajib pajak Badan di 

KPP Pratama Bangkinang. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 
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mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghazali, 2013:98). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ardian dan Pratomo (2015),Yusmarwandi (2014), Rahman (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 

kecenderungan personal dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak 

(tax evasion). 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk penelitian sejenis berikutnya : 

1. Hasil analisis dalam penelitian ini menjelaskan setelah dilakukan uji f 

menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, 

kecenderungan personal, dan diskriminasi pajak secara simultan atau 

bersama - sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan 

pajak (tax evasion). Dan berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak 

berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan 

variabel kecenderungan personal dan diskriminasi pajak berpengaruh 

positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya yang 

bertujuan untuk mengetahui variabel - variabel lain yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen, misalnya keadilan pajak, kualitas 

pelayanan pajak, norma subjektif, dan sebagainya 
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2. Peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas 

sampel penelitian, seperti tidak hanya Wajib Pajak Badan yang terdaftar di 

KPP Bangkinang saja, namun diperluas lagi dengan menambahkan KPP 

lainnya. 

3. Bagi responden disarankan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, karena pajak sangat penting peranannya dalam 

pembangunan negara. 

4. Bagi aparat pajak disarankan untuk senantiasa meningkatkan kredibilitas 

pelayanan pajak dengan memberikan sosialisasi peraturan perpajakan 

terbaru dan menerapkan sanksi dengan tegas sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Karena kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan 

kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak 

sehingga penggelapan pajak (tax evasion) dapat diminimalisir. 

 

 

 


