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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis pembahasan bab-bab sebelumnya maka dalam bab 

ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pendapatan Pekanbaru Selatan dalam pelayanan pembayaran pajak. 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil peneliti ini Analisis Prosedur Pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Samsat Pekanbaru Selatan secara umum 

masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini sesusai dengan hasil rekaptulasi jawaban 

responden secara keseluruhan yang diambil dari angket yaitu 75,3% yang berada 

pada interval 51%-75%. 

 Namun jika dilihat dari rekaptulasi keseluruhan yang diambil dari hasil 

observasi dan wawancara, analisis prosedur pelyanan pajak kendaraan bermotor 

(PKB) pada kantor samsat pekanbaru selatan masuk dalam kategori baik. Dari hasil 

rekaptulasi secara keseluruhan yang diambil dari angket, observasi, dan wawancara 

dimana adanya 1 indikator masih bermasalah dan dalam kategori kurang baik, yaitu 

aspek keamanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor pada UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan masih dalam masalah 

dalam keamanan yang ada pada kantor UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan. 
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 Sehingga penulis menganalisa bahwa gejala-gejala di temukan penulis 

dikantor UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan terjadi karena adanya gejal-gejala yang 

mendukung untuk peningkatan pelayanan pembayaran yang baik yaitu 

kesederhanaan, kejelasan, keamanan, kepastian waktu, akurasi, tanggung jawab, 

kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, dan kenyamanan, sehingga 

mempergaruhi 1 indikator yang kurang baik yaitu keamanan dikantor UPT 

Pendapatan Pekanbaru Selatan. 

 Sedangkan strategi yang digunakan oleh kantor UPT Pendapatan Pekanbaru 

Selatan dalam meningkatkan pelayanan pembayaran, yaitu : penerapan sosialisasi, 

penerapan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, menerima keluhan langsung dari 

masyarakat, dan pengambilan keputusan yang tepat. 

 Sehingga jika kedepannya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

(PKB) dikantor UPT pendapatan Pekanbaru Selatan tidak juga dapat diperbaiki maka 

akan menyebabkan tujuan maupun sasaran pelayanan telah di tetapkan tidak dapat 

tercapai dengan hasil yang maksimal dan dengan tepat waktu. 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai analisis prosedur pelayanan pajak kendaraan 

bermotor (PKB) pada kantor samsat pekanbaru selatan sebagai berikut : 

1. Kepada instansi terkait 
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Diharapkan kepada UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan agar lebih 

memperhatikan mekanisme pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

menambah loket-loket pembayaran pajak, dan memberikan rasa aman kepada wajib 

pajak. 

2. Kepada peneliti selanjutnya 

Diharapkan agar dapat menambah item-item indikator untuk mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal sehingga hasilnya tepat dari aspek yang diteliti. 


