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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pemabahsan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi 

dan bangunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada jawaban 

reponden yang menjawab setuju pada indikator kedua tentang 

pemahaman masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemungutan 

PBB oleh pemerintah pada pertanyaan tujuan PBB sedikit demi 

sedikit mulai tercapai. Responden menjawab setuju yang artinya 

bahwa masih banyak wajib pajak yang berpartisipasi dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan meskipun masih ada juga yg 

tidak setuju 

2. Motivasi berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi 

dan bangunan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada indikator 

motivasi ketiga lingkungan kerja, teman, kerabat dan keluarga pada 

pertanyaan saya merasa malu dengan orang-orang disekitar saya 

jika saya tidak membayar pajak. Banyak responden menjawab 

setuju yang artinya bahwa masih banyak wajib pajak yang 

berpartisipasi membayar pajak bumi dan bangunan meskipun 

harus ada dorongan dari lingkungan sekitar 

3. Sikap dan motivasi masyarakat berpengaruh bersama-sama 

terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. hal 

tersebut dapat dibuktikan pada hasil kuesioner dari pernytanyaan 

indikator sikap, indikator motivasi masyarakat hingga partisipasi, 

banyak responden yang memilih setuju meskipin ada juga yang 

memilih tidak setuju tapi lebih banyak jawaban reponden yang 

menjawab setuju. 
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B. Saran 

 Sehubungan dengan penelitian diatas adapun saran dari peneliti 

adalah sebagai berikut :  

1. Peneliti sadar bahwa banyak kekurangan dalam penelitian ini 

karena menggunakan angket. Sehingga bisa jadi responden hanya 

asal menjawab tanpa membaca dan memahami dengan baik tiap 

pernyataan. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat 

mengubah metode penelitian atau menambah variabel yang tidak 

ada dalam penelitian ini.  

2. Untuk menambah pengetahuan masyarakan tentang pajak, maka 

ada baiknya pemerintah setempat gencar memberikan informasi 

seputar pajak baik secara langsung maupun medi elektronik. 

Sehingga dengan tingkat kepatuhan yang tinggi akan dapat 

diwujudkan wajib pajak yang sadar dan faham akan pentingnya 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Kepada wajib pajak di wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten 

Mojokerto hendaknya dapat disiplin dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan karena hasilnya akan kembali kepada masyarakat. 


