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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pokok permasalahan yakni 

Mengapa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu rendah dan Bagaimana Upaya 

Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

6.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Membayar Pajak 

 1. kondisi sistem administrasi perpajakan 

 2. Pelayanan kepada wajib pajak 

 3. Penegakan hokum perpajakan 

 4. Pemeriksaan pajak 

 5. Tarif pajak 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan, mengapa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu masih rendah 

adalah kondisi sistem administrasi yaitu pada jarak tempuh yang dilalui wajib 

pajak masih jauh untuk dijangkau dan membutuhkan waktu yang lama maka dari 

itu masyarakat masih malas untuk membayar pajak secara sukarela. Sedangkan, 

sistem perpajakan sudah dilakukan secara transparansi. 

 Adapun pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, dari segi kejelasan 

informasi pembayaran pajak masih belum di sosialisikan secara mendetail kepada 
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masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang tidak mengerti dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan. Kemudian, keramahan petugas pajak dalam melayani 

masih dirasa kurang oleh masyarakat karena masih banyak masyarakat yang 

kurang paham apabila ingin membayar pajak. 

 Kemudian penegakan hukum perpajakan, dari segi sanksi dan 

keterlambatan yang diberikan kepada penunggak masih belum dilaksanakan 

dengan baik karena petugas pajak masih hanya memberi himbauan saja, sehingga 

masyarakat tidak merasa takut untuk tidak membayar pajak. 

 Dari pemeriksaan ataupun pengecekan kepada wajib pajak belum ada 

dilaksanakan karena adanya kekurangan personil petugas pajak. Sehingga masih 

banyak berkas yang tidak sesuai dengan nama pemiliknya. Itu juga yang membuat 

masyarakat malas membayar pajak. 

 Besaran tarif yang diberikan  sudah baik dan sudah sesuai dengan Undang-

undang yang dietapkan, karena pajak sendiri sudah memiliki dasar ketetapan 

dalam menentukan besaran pajak yang diajukan untuk dibayar. 

 Berdasarkan kesimpulan diatas menurut hasil penelitian faktor yang paling 

dominan adalah pemeriksaan pajak. Adapun pengecekan yang dilakukan pihak 

instansi kepada wajib pajak tidak pernah dilakukan, begitupun dengan peneguran 

kepada wajib pajak tidak pernah dilakukan pihak isntansi. Dengan tidak dilakukan 

nya dua hal tersebut, menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kewajiban 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
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6.1.2 Upaya-upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan 

Partisipasi Membayar Pajak Bumi Dan Banguan 

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

1. Sosialisasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu milik 

individu menjadi milik orang ramai (milik negara) atau bisa juga disebut 

sebagai proses belajar sebagai anggota masyarakat dalam mengenal 

kebudayaan di lingkungan atau sebuah usaha untuk memasyarakatkan 

sesuatu hingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat luas. 

2. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung sebagai pemberian kepuasan kepada masyarakat 

secara langsung. Upaya pelayanan yang telah dilakukan. 

3. Transparansi adalah ketebukaan atau pertanggung jawaban yang 

didalamnya tidak ada maksud tersembunyi disertai dengan ketersediaan 

informasi yang lengkap untuk kerjasama dan pengambilan keputusan yang 

kolektif. Adapun upaya dari transparansi yang telah dilakukan. 

4. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

 

6.2 Saran 

1. Perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak pelayanan PBB 

untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya membayar 
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PBB, tentang cara menetapkan nilai objek pajak, dan tata cara 

pembayaran. 

2. Perlu ditingkatkan lagi penggunaan PBB untuk masyarakat khususnya 

dalam pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk membayar 

pajak dan merasa membayar PBB itu penting. 

3. Diharapkan pihak instansi memberikan pelayanan yang terkoordinasi dan 

terstruktur, melakukan pengecekan pajak tentang pembayaran PBB agar 

tidak ada kesalahan antara wajib pajak dengan pihak pelayanan PBB. 

4. Diharapkan pihak instansi memberikan sanksi dan teguran yang cukup 

untuk masyarakat yang tidak membayar PBB agar masyarakat merasa 

takut dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB tepat waktu. 

5. Diharapkan kesadaran masyarakat dan peran serta dalam membayar PBB 

dan meningkatkan tanggung jawab sebagai wajib pajak untuk membayar 

PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Pemerintah harus membuat aturan agar seluruh masyarakat jika akan 

melakukan proses administrasi di kantor pemerintahan harus 

mencantumkan bukti pembayaran PBB. 

 


