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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Hasil dari pengolahan data yang dilanjutkan 

dengan menganalisis  pengaruh religiusitas, sosialisasi, 

dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem tahun 

2014-2018, jadi dapat ditarik simpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Desa Langgardalem tahun 2014-2018, 

berdasarkan nilai t hitung > t tabel (4,937 > 

1,99045). Hasil tersebut diinterpretasikan bahwa 

sikap religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak itu 

penting. Wajib pajak melaksanakan kewajiban 

terhadap Tuhan dan agamanya, dimana agama 

selalu mengajarkan kepada kebaikan, salah satunya 

melaksanakan kewajiban terhadap negara yaitu 

patuh untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Terdapat pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Desa Langgardalem tahun 2014-2018, 

berdasarkan nilai t hitung > t tabel (4,153 > 

1,99045). Hasil tersebut diinterpretasikan bahwa 

penyelenggaraan sosialisasi dengan berbagai media 

yang lebih sering diadakan dapat membagikan 

manfaat untuk masyarakat khususnya wajib pajak 

supaya patuh dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

3. Terdapat pengaruh sanksi terhadap kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Desa Langgardalem tahun 2014-2018, 

berdasarkan nilai t hitung > t tabel (5,064 > 

1,99045). Hal tersebut diinterpretasikan bahwa 

terbukti adanya sanksi sebagai sarana pencegahan 

bagi wajib pajak yang melanggar peraturan 

perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat 

pengetahuan sanksi yang tinggi membuatnya patuh 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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4. Terdapat pengaruh religiusitas, sosialisasi, dan 

sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langgardalem 

tahun 2014-2018, berdasarkan nilai F hitung yang 

lebih besar daripada F tabel (165,739 > 2,72), serta 

nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 

< 0,05). Hasil tersebut diinterpretasikan bahwa 

secara simultan religiusitas, sosialisasi, dan sanksi 

terbukti berpengaruh meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

di Desa Langgardalem. 

 

B. Saran 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis akan menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pokok pembahasan pada riset ini mengenai 

kepatuhan wajib pajak tidak cukup diadakan dalam 

satu kali penelitian sebagaimana melalui 

pendekatan kuantitatif. 

2. Riset ini memilih objek yang terbatas yaitu pada 

wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Langgardalem tahun 2014-2018. Sehingga pada 

penelitian berikutnya perlu diadakan penelitian 

dengan objek yang lebih meluas agar bisa 

digunakan sebagai pedoman untuk keperluan 

menggeneralisasikan permasalahan. 

3. Jumlah responden dalam penelitian ini terbatas, 

sebaiknya dalam penelitian selanjutnya 

menggunkan responden yang lebih banyak agar 

mendapatkan hasil perhitungan yang lebih efisien 

dan akurat. 

 

 
 

 

 


