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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yang dapat diambil dari hasil pengujian 

hipotesis yang dilakukan adalah: 

1. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya 

motivasi yang ada didalam diri masyarakat maka semakin meningkatkan 

kesadaran akan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. 

2. Moralitas tidak berpengaruh positif signfikan terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

moralitas masyarakat tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB. 

3. Peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat antusias perangkat desa terhadap masyarakatnya dalam 

membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan dan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB.  

4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif sgnifikan terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

berat sanksi perpajakan yang ada maka semakin meningkatkan kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dapat diimplikasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Variabel motivasi motivasi, peran perangkat desa, dan sanksi perpajakan 

menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah agar kepatuhan masyarakat dalam membayar 

PBB terus meningkatantara lain: menumbuhkan rasa kemauan dan 

kesadaran masyarakat atau memberikan motivasi kepada masyarakat 

mengenai pembayaran pajak, meningkatkan peran perangkat desa akan 

agar selalu membantu masyarakat dan menggerakan kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak, dan memberikan penjelasan mengenai aturan 

pemberlakuan sanksi perpajakan. 

2. Variabel moralitas yang tidak mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam 

membayar PBB, sehingga dapat menjadi bahan acuan aparat pemetintah 

untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah meningkatkan partisipasi msyarakat. Selain itu pemerintah juga 

dapat meningkatkan faktor demografis dimana pemerintah menekankan 

pada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting sehingga 

masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perpajakan, 

bahkan memberikan arahan agar kinerja masyarakat dalam pekerjaannya 

menngkat agar tingkat penghasilan juga meningkat. Melakukan perbaikan 

sikap baik masyarakat maupun aparat pemerintahan dengan menegakkan 
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kedisiplinan dan budaya berperilaku jujur sehingga mendorong adanya 

moralitas dalam masyarakat. 

3. Faktor eksternal yaitu variabel peran perangkat desa dan sanksi perpajakan 

lebih dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan  masyarakat dalam 

membayar PBB dibandingan dengan faktor internal yaitu variabel motivasi 

dan moralitas. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas perlu 

mengupayakan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan 

pentingnya pembayaran PBB, manfaat PBB, hingga informasi perpajakan, 

dengan demikian akan meningkatkan faktor internal dari dalam diri 

masyarakat. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan arahan kepada 

perangkat desa untuk lebih memperhatikan,  membantu, dan memotivasi 

warganya mengenai PBB sehingga masyarakat lebih patuh dalam 

membayar PBB. 

C. Keterbatasan dan Saran  

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Banyumas khususnya di Desa 

Karang Tengah dan Kelurahan Bancarkembar, penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan 

kontribusi yang lebih berarti, seperti melakukan penelitian di seluruh 

daerah di dalam satu kota/kabupaten atau perbandingan anara dua 

kota/kabupaten yang berbeda. 

2. Pendekatan survei yang digunakan memiliki keterbatasan seperti terdapat 

kemungkinan responden mungkin tidak serius, tidak jujur, atau salah tafsir 

dalam memberikan jawabannya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 
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juga menggunakan metode interview atau menyertakan kuesioner terbuka 

dalam penelitian, karena dapat membantu dalam membahas hasil 

penelitian dan lebih mewakili jawaban responden, maka masih diperlukan 

penelitian pada aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil 

penelitian ini. 

3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

metode analisis lainnya, seperti PLS, EVIEWS. 

4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat 

menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 

hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian 

ini masih dapat ditingkatkan. Kemudian dapat pula menggunakan faktor 

internal maupun faktor eksternal yang diduga dapat berpengaruh terhadap 

kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, sehingga dapat 

menggunakan analisis faktor. 

  


