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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi Masyarakat dalam 

pelunasan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis dapat di kategorikan baik hanya saja belum 

sepenuhnya baik atau dengan kata lain target dan realisasi pemungutan 

pajak bumi dan bangunan belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat 

pada bab sebelumnya yaitu pada tahun 2016 di targetkan sebesar Rp. 

5.866.017.311 dan yang terealisasi sebesar Rp.2.197.460.864 atau sebesar 

37,46% 

2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mandau sudah 

terbilang baik terlihat dari penjelasan indicator berikut ini : 

a) Tanggapan responden mengenai Pendaftaran dan 

Pendataan mayoritas tanggapan responden mengatakan 

kurang baik sebanyak 45 orang atau 45%. 

b) Tanggapan responden mengenai proses pemungutan  

mayoritas tanggapan responden mengatakan kurang baik 

sebanyak 46 orang atau 46%. 
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c) Tanggapan responden mengenai pembayaran mayoritas 

tanggapan responden mengatakan baik sebesar 52 

responden atau 52%.  

d) Tanggapan responden mengenai sanksi pajak bumi dan 

bangunan mayoritas tanggapan responden mengatakan baik 

sebesar 53 responden atau 53% 

6.2 Saran 

Setelah memperhatikan hasil-hasil penelitian, maka penulis memberikan 

beberapa saran bagi UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan 

masyarakat sebagai wajib pajak, adapun beberapa saran berikut : 

1) Untuk mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Mandau pihak UPTD harus meningkatkan sosialisasi atau 

penyuluhan ke rumah-rumah masyarakat atau wajib pajak untuk 

mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD, supaya masyarakat mau 

atau tidak enggan untuk mendaftarkan objek pajaknya ke UPTD 

Pendapatan daerah Kecamatan Mandau. 

2) Pihak UPTD harus mendata langsung kelapangan untuk 

pengukuran objek pajak, supaya tidak terjadinya kesalahan atau 

menipulasi data objek pajak. 

3) Pihak UPTD khususnya pemerintah daerah harus mempertahankan 

dan kalau bisa meningkatkan tentang sanksi Pajak bumi dan 

Bangunan, agar masyarakat atau wajib pajak enggan untuk tidak 

membayar pajak. 
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4) Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat lebih 

ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan 

kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar PBB. 

Partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikut sertaan dalam 

mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan 

pemerintah yang aman, tertib, dan lancar,karena pajak itu 

merupakan kebutuhan kita juga jika kita rajin membayar pajak 

maka kita juga yang menikmati fasilitasnya. 

 

 


