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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.  

2. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai 

berikut:  

1. Pemerintahan Kabupaten Bangkalan diharapkan lebih memberikan 

edukasi kepada masyarakatnya terkait perpajakan khususnya pada Pajak 

Bumi dan Bangunan, sehingga seluruh masyarakat lebih memahami 

manfaat dan tujuan dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan.  

2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan lebih menambah dan 

mencari informasi terbaru terkait Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak literatur, dan jika 

ingin melakukan penelitian serupa diharapkan dapat menambah variabel 

lain serta mempertimbangkan hal-hal yang terkait maupun tidak terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. 
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5.3 Keterbatasan dan Implikasi  

5.3.1 Keterbatasan Penelitian  

Penyusunan pada penelitian ini dirasa sudah maksimal oleh peneliti, tetapi 

peneliti juga tidak memungkiri jika terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian. 

Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

a. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dapat menyebabkan terjadinya 

bias pada data penelitian, hal tersebut dikarenakan kemungkinan adanya 

perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pernyataan 

yang diajukan. 

b. Penggunaan kuesioner juga bisa menghasilkan data yang kurang valid, jika 

responden tidak memberikan pernyataan yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya.  
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5.3.2 Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Teoritis  

a) Kesadaran dari wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi 

tentunya memiliki keinginan lebih untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

dan penyelenggaraan pemerintah. Keterkaitannya dengan pajak yaitu dengan 

membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b) Tidak adanya pengaruh antara tingkat pemahaman wajib pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Tengket, kecamatan 

Arosbaya,tetapi bukan berarti secara keseluruhan tidak berpengaruh. Tetapi 

diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai pemahaman 

perpajakan sehingga masyarakat dapat memahami dengan betul tentang 

perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

c) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan, adanya sanksi dari pelanggaran perpajakan membuat masyarakat 

mematuhi pembayaran pajak, sehingga diharapkan pemerintah 

mempertahankan atau mempertegas sanksi dari perpajakan agar masyarakat 

terus patuh pada pembayaran pajak. 

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai saran terhadap pihak-pihak yang 

terkait dengan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah 

berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, sehubungan dengan 

hal itu pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan hal 

tersebut.  

Faktor-faktor terkait penerimaan pajak dalam penelitian ini yaitu, kesadaran 

wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak. 
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