
 

1 
 

BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Kesadaran 

Membayar Pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di 

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Y), hal ini berdasarkan 

nilai thitung > ttabel atau 7.589 > 1.6487. Semakin baik kesadaran wajib pajak 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten 

Mojokerto. Wajib pajak yang mengetahui akan fungsi dan tujuan 

pembayaran pajak serta kesungguhan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara baik tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang 

rendah terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah akan melanggar 

ketentuan pembayaran pajak yang nantinya wajib pajak mengalami 

keterlambatan membayar pajak. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak 

(X2) berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Y), hal ini berdasarkan nilai thitung > 

ttabel atau 13.560 > 1.6487. Pemerintah Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto memberikan informasi terkait besaran sanksi 

administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang terlambat melakukan 
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3. pembayaran pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak akan patuh karena 

mereka berpikir adanya sanksi yang berat akibat tindakan ilegal dalam 

usahanya menyelundupkan pajak. Pemerintah Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto berharap dengan adanya sanksi administrasi 

tersebut maka kepatuhan wajib orang pribadi dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan akan meningkat. 

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Kesadaran 

Membayar Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh secara simultan 

terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Y), 

hal ini berdasarkan nilai Fhitung > Ftabel atau 8777.971 > 3.02. Kesadaran 

Membayar Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib 

pajak akan berpikir kembali ketika akan melanggar ketentuan perpajakan 

dan lebih meningkatkan kepatuhannya dalam membayar. Semakin tinggi 

kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diperlukan 

untuk menindaklanjuti pelanggaran ketentuan perpajakan yang dilakukan 

oleh wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diberikan 

saran - saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan,   yaitu : 
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a. Bagi Kecamatan Dawarblandong 

1. Sebaiknya bagi pihak Kecamatan Dawarblandong diharapkan dapat 

meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan 

meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun 

administrasi pajak. Sehingga wajib pajak tau kapan harus membayar 

dan terhindar dari sanksi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat 

menigkatkan kesadaran masyarakat, dan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada 

penerimaan negara. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sangat sedikit, yaitu hanya 

dua variabel, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di 

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto 

selain faktor Kesadaran Membayar Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2). 

2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajakn, Kesadaran Membayar Pajak (X1) 

dan Sanksi Pajak (X2) yang dijadikan sebagai bahan kuesioner yang 

digunakan oleh peneliti masih terbatas dan pertanyaannya masih 

kurang memadai, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat 

menambah dan memperbaiki pernyataan - pernyataan yang ada dalam 

penelitian ini. 
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