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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Magelang.  Adapun  

model  yang  dibangun dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan 

pengaruh variabel keadilan pajak, sistem  perpajakan,  diskriminasi,  

kemungkinan  terdeteksinya  kecurangan yang dimoderasi oleh variabel tax moral 

terhadap tax evasion. 

Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian: 

1. Keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion. Hal ini 

menunjukan semakin tinggi maupun semkain rendahnya keadilan tidak 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat tax evasion 

2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Hal ini 

berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan maka tingkat tax evasion 

semakin rendah 

3. Diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. Ini 

menunjukan bahwa semakin rendah tingkat diskriminasi maka berpengaruh 

terhadap penururan tax evasion. 

4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tax evasion. Hal ini juga menunjukan bahwa semakin tinggi atau 
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rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tax evasion. 

5. Tax moral memoderasi (memperlemah) hubungan antara keadilan terhadap tax 

evasion. Keadilan terhadap pelayanan perpajakan akan mempengaruhi 

seseoarang untuk melakukan kecurangan dan moralitas dapat mengontrol 

perilaku sesorang. Tetapi tax moral terbukti memoderasi keadilan terhadap tax 

evasion. 

6. Tax moral memoderasi (memperlemah) hubungan antara sistem perpajakan 

terhadap tax evasion. Hal ini menunjukan bahwa tax moral yang baik akan 

membawa wajib pajak untuk memeuni harapan pemerintah melalui sistem self 

assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, jadi tax evasion 

semakin rendah. 

7. Tax moral tidak memoderasi hubungan antara diskriminasi terhadap tax 

evasion dengan signifikansi koefisien positif 

8. Tax moral tidak memoderasi hubungan antara kemungkinan terdeteksinya 

kecurangan terhadap tax evasion dengan signifikansi koefisien negatif. 

5.2 Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh keadilan, sistem 

perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap tax 

evasion dengan tax moral sebagai variabel moderasi, maka implikasi dari 

penelitian ini diharapkan KPP Pratama Magelang untuk lebih mengetahi faktor 

yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku tax evasion. Sistem perpajakan yang 

baik terbukti berpengaruh dalam menurunkan tax evasion. Apabila sistem 
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perpajakan sudah ada dibuat lebh baik lagi maka, tingkat tax evasion dapat 

diminimalisir dan penerimaan pajak akan sesuai dengan yang ditargetkan. 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memiliki keterbatasan dan 

mengusulkan saran, antara lain sebagai berikut: 

a. Kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi antara peneliti dengan 

responden, karena peneliti tidak dapat mendampingi satu per satu 

responden dalam mengisi kuesioner, karena kesibukan responden. Kendala 

ini menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden mengisi 

kuesoner dengan baik, dan peneliti tidak dapat menjawab secara langsung 

hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait pernyataan dalam 

kuesioner. Diharapkan penelitian selanjutnya agar peneliti dapat 

mendampingi responden saat mengisi kuesioner. 

b. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 110 responden. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah lebih banyak sampel.  

 

 

 

 

 

 


