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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uraian yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai Strategi Peningkatan Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, maka dapat diambil beberapa kesinpulan : 

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung pada dasarnya telah melakukan penerbitan 

pajak kendaraan bermotor namun tidak terlepas dari itu masih ada beberapa 

kendala yang menghambat belum optimalnya peningkatan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dikarenakan faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal 

Adapun faktor internal yang menghambat belum optimalnya peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung yaitu: 

1. Kualitas pelayanan yang d`iberikan pegawai ke wajib pajak kurang 

memuaskan 

2. Kurangnya kedisiplinan pegawai UPT kepada waktu atau jam kerja yang 

sudah ditetapkan 
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3. Banyaknya perantara atau calo yang ada di UPT sehingga wajib pajak merasa 

biaya yang dikeluarkan terlalu banyak 

4. Sering terjadinya gangguan jaringan 

5. Sering terjadi perubahan NJKB. 

 

b. Faktor Eksternal 

Adapun faktor eksternal yang menghambat belum optimalnya peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung yaitu: 

1. Kurangnya sosialisasi antara pegawai dengan wajib pajak terkait bagaimana 

cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) 

3. Masyarakat banyak yang berprasangka buruk bahwa uang pembayaran pajak 

akan di korupsi oleh pegawai pajak. 

4. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung juga kantor pusat yaitu Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah melakukan operasi memburu para 

wajib pajak kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Direktorat Lalu 

Lintas dan juga PT.Jasa Raharja. Kegiatan ini akan tersebar di seluruh 

Kabupaten atau Kota se Provinsi Riau. Dimana UPT yang ada di kabupaten 
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juga bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polda Riau dan PT.Jasa Raharja 

yang ada di wilayahnya.   

 

4.2.  Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung, maka penulis dapat  memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. UPT Pngelolaan Pendapatan Tapung harus meningkatkan kesadaran wajib 

pajak dengan cara sosialisasi kepada wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya membayar pajak 

2. Lebih meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan 

memanfaatkan kemajuan dan teknologi yang ada yaitu dengan cara online 

3. Meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu 

diimbangi dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

ada, sehingga untuk kedepannya akan tercapai peberimaan PKB yang 

optimal dan sistem pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib 

pajak 

4. Dalam masalah calo, pemerintah Bapenda Provinsi Riau haruslah 

memberikan sanksi tegas kepada para calo dan menjelaskan kepada 

masyarakat akan kerugian menggunakan jasa calo karena masyarakat harus 

membayar lebih apabila menggunakan jasa calo. 


