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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari peneliti ini adalah: 

a. Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara

parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Karang

Satria. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai

positif yaitu 1,106 dan nilai signifikansi dari uji parsial lebih kecil dari p

value sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini ditunjukkan dari DHKP PBB ada

kenaikan 20 % dari tahun 2015 penerimaan sebesar 1.553.932.474 dan

tahun 2016 sebesar 1.755.855.521

b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan

dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Karang Satria.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 > α 0,05 dan nilai

koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,158 dan nilai t hitung lebih

besar dari t tabel ((3,396 > 1,990).

c. Ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan di

Kelurahan Karang Satria. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien

regresi sebesar 16,903 dan nilai signifikansi dari hasil uji simultann lebih

kecil dari p value sebesar 0,000 < 0,05.

5.2  Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kelurahan dan 

masyarakat khususnya wajib pajak yang telah menyebutkan bahwa dengan adanya 

pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkatkan jumlah 

wajib pajak aktif dengan melihat adanya risiko-risiko yang biasnya muncul. Hal 

ini tentu saja tidak lepas dari kerjasama kelurahan dan masyarakat. Wajib pajak 

yang sudah terdata dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  dan belum 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak diharapkan mempunyai kesadaran untuk 
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mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB. Penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain: 

1. Bagi Kelurahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan

kinerja pelayanan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk

membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada

masyarakat khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB mengenai

pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat

menumbuhkan kesadaran wajib pajak membayar pajak demi kelancaran

pembangunan negara.

5.3  Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

a. Kepada wajib pajak diwilayah Kelurahan Karang Satria hendaknya lebih

merubah dan disiplin dalam membayar pajak, supaya target di tahun 2017

tercapai dan tidak ada penurunan. Target penerimaan PBB di kelurahan

Karang Satria sebesar 2 M. Dan tingkatkan menambah pengetahuan

masyarakat tentang pajak, maka upaya pemberian pengetahuan dan dapat

dilakukan dengan baik melalui masa, buku dan panduan pajak.

b. Diharapkan pihak Kelurahan Karang Satria proaktif dalam

mensosialisasikan tentang manfaat, sanksi, dan peraturan pajak, khususnya

Pajak Bumi dan Bangunan, dengan harapan wajib pajak mempunyai

kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dan supaya target tercapai

100 % di tahun 2017.

c. Diharapkan wajib pajak tepat waktu dalam melakukan pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan. Karena berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan

bersama sebagai warga negara, baik untuk kebutuhan negara maupun

kemakmuran masyarkat itu sendiri.
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