BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil fenomena pada latar belakang penelitian, rumusan masalah,
hipotesis dan hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Sistem
Administrasi Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Wilayah Desa Cihaurbeuri
Rw.01 Kab. Ciamis), maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai
berikut:
1)

Sistem administrasi perpajakan berpengaruh sedang terhadap penggelapan
pajak. Karena dari hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik
implementasi sistem administrasi perpajakan maka pencegahan terjadinya
penggelapan pajak pun akan semakin baik.

2)

Diskriminasi pajak berpengaruh sedang terhadap penggelapan pajak. Karena
dari hasil penelitian menunjukan bahwa semakin rendah diskriminasi pajak
maka terjadinya penggelapan pajak pun akan menurun.

5.2 Saran
5.2.1 Saran Operasional
Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang
Pengaruh Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Diskriminasi Pajak
Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di

Wilayah Desa Cihaurbeuri Rw.01 Kab. Ciamis), maka peneliti akan mengajukan
beberapa saran sebagai berikut:
1)

Pada Sistem Administrasi Perpajakan perlu adanya kerjasama antara
petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dengan Petugas
Desa untuk melakukan sosialiasi terhadap masyarakat terkait pemahaman
perpajakan, agar Wajib Pajak mengetahui dengan jelas asas keadilan dan
kepastian hukum perpajakan

2)

Pada Diskriminasi Pajak perlu adanya kerjasama antara petugas pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dengan petugas desa untuk
melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman tentang kebijakan dari
kredit perbankan kepada wajib pajak.

5.2.2 Saran Akademis
1)

Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan
dan pemahaman terkait pengaruh implementasi sistem administrasi
perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak orang
pribadi, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi
para pembaca.

2)

Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor

lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan
menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan
variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang
diterima secara umum.

