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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Hasil kesimpulan dan pembahasan tentang Analisis Faktor Penyebab 

Rendahnya Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Titian Resak 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan dalam 

uraian berikut ini: 

1. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan rendah akan berpeluang untuk enggan 

membayar yang alasannya tidak tahu dan tidak mengerti tentang pajak 

sehingga masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.  

2. Tingkat pendapatan 

Dalam tingkat pendapat saling berkaitan dengan pembayaran pajak 

bumi dan bangunan karena masyarakat penghasilan yang bagus pada saat 

itu maka partisipasinya akan bagus dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan. Jika penghasilan pendapatan masyarakat menurun maka 

masyarakat banyak memilih untuk menunggak dan menunda untuk 

membayar pajak bumi dan bangunan.  

3. Kualitas pelayanan 

Dari tingkat kualitas pelayanan terdapat keluhan dari masyarakat 

yang kurang bagus karena pada pembayaran masyarakat mendapatkan 

SPPT ganda dimana satu objek keluar SPPT dua. Kejadian ini adalah salah 

satunya masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak bumi dan 

bangunan. 
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4. Motivasi  

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi ke desa titian 

resak dimana terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan informasi 

tentang pajak bumi dan bangunan karena pemerintah desa hanya 

memberikan informasi kepada aparat desa dengan kepala dusun desa titian 

resak serta RT dan RW sehingga masyarakat banyak yang tidak mengerti 

pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan.  

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian peneliti memberikan rekomendasi 

sebagai saran, yakni: 

1. Aparat desa dan sejajarannya tidak hanya memberikan pada tingkat kepala 

dusun maupun RT dan RW desa tetapi memberikan sosialisasi dengan 

mengadakan rapat malam di setiap RT masing-masing. Agar mengurangi 

masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi mengerti tentang pajak 

bumi dan bangunan. 

2. Dalam petugas penerimaan pajak bumi dan bangunan agar ditingkatkan 

kembali dalam pengawasan dan menegaskan informasi tentang peraturan 

hukum yang mengenai pajak bumi dan bangunan agar mengurangi 

masyarakat yang kurang kesadaran wajib pajak dalam membayar, 

banyaknya SPPT ganda, SPPT yang tidak ada objek pajaknya, salah nama 

wajib pajak, perbedaan luas tanah antara SPPT dan fakta di lapangan.  


