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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

               Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka peneliti menetapkan beberapa 

kesimpulan, yaitu :  

 

1. Terdapat cukup bukti bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikan 

sebesar 0,809 lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho. 

2. Terdapat cukup bukti bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

signifikan sebesar 0,284 lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho. 

3. Terdapat cukup bukti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

signifikan sebesar 0,532 lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho. 

4. Terdapat cukup bukti bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho. 

5. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

signifikan sebesar 0,986 lebih besar dari 0,05 maka tidak tolak Ho. 
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B.  Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah: 

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman lebih 

mendalam mengenai perpajakan, sehingga masyarakat lebih menyadari arti 

pentingnya pajak bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta 

adanya konsekuensi pengenaan sanksi administrasi dan pidana bagi masyarakat 

yang menggelapkan pajak. 

2. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan,yang berpotensi untuk menimbulkan 

ketidakakuratan pada hasil penelitian, maka itu diharapkan penelitian selanjutnya 

untuk melakukan penelitian yang tidak terbatas pada PD.Pasar Jaya Jakarta Timur, 

sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah-wilayah lain yang 

memberikan gambaran lebih riil terhadap faktor ini.  

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

misalnya tarif pajak dan biaya kepatuhan. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dalam 

menyajikan maupun menjelaskan hasil penelitian dengan baik.  

 


