
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 Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Rendah dan Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengapa dalam Pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan ini partisipasi masyarakat rendah, ini dikarenakan petugas masih 

belum mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

manfaat dan pentingnya membayar pajak sehingga banyak masyarakat yang tidak 

berpartisipasi karena tidak tahu arti dari pembayaran pajak tersebut. 

 Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan dari segi pendidikan masyarakat yang 

memiliki pendidikan tinggi cenderung luas pemikirannya dibanding dengan 

masyarakat yang pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang tidak 

berpartisipasi karena tingkat pendidikan di kecamatan Inuman masih rendah. Dari 

segi pendapatan atau mata pencarian juga mempengaruhi kebanyakan masyarakat 

kecamatan Inuman berprofesi sebagai petani sehingga penghasilan mereka tidak 

tetap dan membuat partisipasi masyarakat berkurang, kemudian dari segi 

penyuluhan bahwa belum diadakan sosialisasi kepada masyarakat. 
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 Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

memasang baliho ataupun spanduk agar masyarakat dapat melihat informasi 

seputar Pajak Bumi dan Bangunan, membuat papan nama terhadap pembangunan 

yang dilakukan bahwa berasal dari masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan, pengawasan petugas terhadap kinerja pegawai kepada masyarakat, 

pelayanan administrasi yaitu kolektor kepada masyarakat yang memiliki kendala 

jarak tempuh. 

Faktor yang paling berpengaruh yang menyebabkan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman 

adalah tingkat pendapatan dan mata pencarian yang sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Inuman berprofesi sebagai petani yang pendapatannya tidak tetap, 

Sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari. 

Usaha yang akan dilakukan kepala desa adalah dengan cara menyediakan 

honor untuk para kolektor yag bertugas memungut Pajak Bumi dan Bangunan ke 

setiap rumah sehingga para kolektor bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti hendak 

memberikan saran terkait Partisipasi Mayarakat Dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, agar berjalan 

dengan baik antara lain : 

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak bumi dan 

bangunan seharusnya petugas pajak memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pentingnya pembayaran PBB, tata cara pembayaran, 
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menetapkan nilai objek, pengurangan keberatan, banding, serta sanksi-

sanksi PBB  agar tercapainya realisasi pembayaran PBB yang diinginkan. 

2. Petugas pajak hendaklah dalam menetapkan masalah jumlah yang akan 

dibayar data selalu akurat, oleh karena itu perlu pendataan ulang setiap 

tahun objek pajak yang dimiliki masyarakat. 

3. Perlu ditingkatkan penggunaan PBB untuk kepentingan masyarakat 

khususnya dalam membangun sarana dan prasarana masyarakat dengan 

mencantumkan papan nama proyek yang berasal dari dana PBB. 

4. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta tanggung jawab 

akan kewajibannya membayar PBB. 

5. Diharapkan pelayanan prosedur dapat terkoordinir dengan baik dan 

prosedur pemungutan sesuai guna mempercepat penyampaian informasi 

tentang PBB pada wajib pajak di Kecamatan Inuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


