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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti yang telah peneliti lakukan di lapangan serta 

di dukung dengan adanya data-data yang penulis dapatkan lalu diolah 

berdasarkan tanggapan responden yang penulis jadikan sampel pada penelitian 

ini, serta ditambah dengan hasil wawancara yang penulis lakukan cukup baik 

dengan Badan Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, atau 

pun dengan staff lainnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

Setelah semua hasil diolah dan dilakukan analisis maka penulis mendapatkan 

hasil pada penelitian ini yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi (Studi : Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Yang 

mana hasil didapat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Badan 

Pendapattan Daerah Provinsi Riau dan masyarakat wajib pajak yang ikut 

dalam penerimaan pajak bea balik nama kenddaraan bermotor diukur 

melalui indicator-indikator sebagai berikut : 

a. Pengetahuan wajib pajak. 

b. Kesadaran hukum wajib pajak. 

c. Pengawasan. 

d. Dan penerimaan sanksi hukum. 
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Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ternyata faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan pajak bea balik nama kendaran bermotor 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, masuk kedalam kategori cukup 

baik karena dari pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terutama pada 

bagian Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah 

memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk taat membayar pajak seperti 

sudah adanya papan reklame yang dipasang di daerah tertentu yang bisa 

dibaca oleh masyarakat wajib pajak itu sendiri, dan sudah adanya kesadaran 

wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. 

Tetapi dilapangan penulis menemukan faktor-faktor yang menghambat 

penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau, tidak sesuai dengan hasil penelitian karena kurangnya 

pengawasan, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor, kurangnya penerapan sanksi hukum bagi 

wajib pajak yang menunggak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 

Aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kepada wajib pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor tersebut untuk pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan, 

penulis menemukan beberapa permasalahan dan juga kendala-kendala yang 

dihadapi maka penulis akan memberikan saran, adapun saran tersebut antara 

lain adalah : 

1. Agar Aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau meningkatkan 

pengawasan terhadap pelaksana pemungutan pajak mengenai hasil yang 



 95 

diperoleh dari pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor baik 

secara tertulis maupun secara lisan, dan mengadakan evaluasi periode 

komperensif atau menyeluruh terhadap laporan yang diberikan dengan 

cara meminta data-data wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor, 

dan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor. 

2. Agar Aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau meningkatkan 

pemahaman pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan. 

Penyebarluaskan baik kuantitas maupun kualitas dan membuat papan 

reklame ditempat-tempat terbuka dan ramai supaya wajib pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor lebih bisa untuk taat membayar pajak tersebut, 

serta mengkaji bagi wajib pajak yan metode pemberian sanksi dan 

memberikan efek jera penunggakan dengan membayar denda sesuai 

dengan penyimpangan yang dilakukan. 

3. Selain faktor-faktor tersebut memang secara teoritis maupun hasil 

penelitian dilakukan mempunyai kontribusi besar terhadap aminu 

masyarakat dalam membayar pajak. Namun disisi lain pemerintah juga 

perlu memberikan konsep pendekatan lain yaitu berupa pemberian insentif 

kepada masyarakat karna dari berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, tingkat tunggakan pajak 

masyarakat Provinsi Riau dipandang masih cukup besar. Terutama 

akumulasi terhadap besar tunggakan yang mereka harus bayarkan untuk 

itu wajib pajak sangat berharap pemerintah memberikan insentif berupa 

keringanan ataupun penghapusan denda pajak. 
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Dari informasi yang diperoleh hasil sementara dari bapak Bambang 

Feriyanto, SE, pemerintah Provinsi Riau akhir Oktober 2018 telah melakukan 

kebijakan pengumpulan insentif tenyata dari hasil evaluasi memberikan 

kontribusi besar terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, 

sehingga dengan demikian selain melalui perbaikan instrumen pengendalian, 

pengawasan, sdm juga insentif dipandang perlu diberikan secara terbatas.  


