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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Kesimpulan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 

perpajakan, sanksi pajak dan norma subjektif mempengaruhi Tindakan Tax 

Evasion. Data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan cara 

menyebar kuisioner kepada responden yang dituju menggunakan skala likert, 

yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang adadi 

wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan analisis diatas maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel sanksi pajak  berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Tax 

Evasion, karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka akan 

semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajibanya dengan demikian wajib pajak tidak akan melakukan Tax 

Evasion dan akan melakukan kewajiban perpajakannya 

2. Variabel pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikansi terhadap Tax Evasion karena bagaimana mungkin wajib 

pajak akan taat terhadap pajak namun ia tidak memiliki pengetahuan 

tentang perpajakan, dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik 

akan dapat mengurangi atau memperkecil Tax Evasion. 

3. Variabel norma subjektif tidak memiliki pengaruh positif dan signifikansi 

terhadap Tax Evasion karena dengan tidak mematuhi peraturan tersebut 

dapat menyebabkan seserang untuk melakukan Tax Evasion hal tersebut 

dikarenakan sanksi yang telah dibuat tidak tegas sehingga masih ada 

wajib pajak yang melakukan Tax Evasion. 

 

 

 

 

 



   51 
 

 

 
Nurhasanah, 2021 
PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN 
PERPAJAKAN DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP PERLAWANAN PAJAK 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

V.2  Saran 

Saran yang diajukan penulis di dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan 

kuisioner tetapi juga wawancara secara langsung agar hasil yang 

didapatkan lebih optimal dan akurat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapakan untuk dapat mengumpulkan 

hasil kuisioner tidak melebihi waktu yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


