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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Niat untuk patuh memediasi hubungan kausal kewajiban moral terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

2. Niat untuk patuh tidak memediasi hubungan kausal kepercayaan pada 

otoritas pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

3. Niat untuk patuh memediasi hubungan kausal sosialisasi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

4.  Niat untuk patuh tidak memediasi hubungan kausal sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh implikasi penelitian 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa faktor yang dominan 

memengaruhi niat wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tegal perlu mengadakan sosialisasi yang lebih 
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intensif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) baik melalui 

berbagai macam media maupun secara langsung mengenai Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar wajib pajak lebih banyak 

mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai peraturan dan tata 

cara perpajakan serta sanksi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya mengingat masih minimnya pengetahuan wajib 

pajak mengenai besar sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2). Sosialisasi yang dilakukan lebih intensif ini 

sangat diperlukan untuk meningkatkan niat wajib pajak untuk 

melaksanakan kepatuhan perpajakan karena niat itu sendiri dalam 

kesimpulan di penelitian ini berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan 

wajib pajak. Wajib pajak akan memunculkan perilaku kepatuhan wajib 

pajak apabila telah didasari niat wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

2. Moral yang baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk melakukan 

kewajiban perpajakan perlu dipertahankandengan cara selalu 

menganggap bahwa pajak merupakan suatu kewajiban positif dan 

mempunyai kesadaran dari diri sendiri bukan dari orang lain yang lebih 

baik mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dapat 

meningkatkan niat untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Mengingat 

perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasari oleh 

niat wajib pajak untuk patuh. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan,antara lain 

yaitu: 

1. Hasil uji kesesuaian dan uji statistik dalam model penelitian ini masih 

ada 6 indeks kesesuaian yang diterima dalam kriteria marginal.Hanya ada 

2 indeks kesesuaian yang diterima dalam kriteria baik. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini kurang fit. 

2. Penelitian ini tidak menyantumkan pertanyaan mengenai pekerjaan 

responden yang terdapat di data responden dalam kuesioner. Padahal 

pertanyaan pekerjaan responden berguna agar memudahkan peneliti 

dalam memilih responden yang tepat dan cocok untuk mengisi kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


