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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dari 

hasil data yang dipperoleh di UPT Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan : 

1. Sistem yang digunakan di DISPENDA yang dilaksanakan di UPT 

Pendapatan Pekanbaru Kota Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input 

data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga 

pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi 

partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara 

manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Phisik KBM, Pengesahan 

STNK, Registrasi Buku Induk KBM, 

2. Pembayaran PKB dengan sistim on line dimana wajib pajak dapat 

membayar PKB di Samsat di seluruh Riau, merupakan suatu langkah 

maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Akan tetapi 

kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB 

On Line hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan 

Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan 

dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK; Ganti Pemilik dan 

sebagainya tidak dapat dilayani secara On Line 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan 

sabagai saran kepda pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya UPT Pendapatan 

Pekanbaru Kota Provinsi Riau, sebagai berikut : 

1. Memberikan pengarahan kepada masyarakat supaya membayar pajak 

secara rutin, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak, karena dapat digunakan untuk membangun 

perekonomian masyarakat. 

2. Hendaknya instansi terkait lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan 

demi kenyamanan dan kelancaran wajib pajak dan masyarakat umum 

membayar Pajak Kendaraannya.  

3. Untuk mempermudahkan dan mempercepatkan pelayanan di UPT 

Pendapatan Pekanbaru Kota/SAMSAT kiranya perlu untuk penambahan 

loket ataukasir pembayaran sehingga tidak terjadi penumpukan / antrian 

yang terlalu banyak. Disamping itu diharapkan instansi terkait dalam 

samsat baik dari dispenda, kepolisian dan jasa raharja, diharapkan 

menyatukan misi dan persepsi melalui peningkatan koordinasi, sehingga 

dalam memberikan palayanan kepada wajib pajak tidak terlihat adanya 

arogansi sektoral dan dengan sendirinya akan tercipa pelayanan publik 

profesiaonal, mudah dan cepat. 

4. Perlu dilakukan evaluasi terhadapt kemungkinan pengembangan terhadap 

sistim online dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga  


