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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 selatan, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan : 

1. Sistem pengawasan intern kas atas penerimaan  pembayaran Wajib Pajak 

kendaraan oleh badan pengelola keuangan Upt Pendapatan Pekanbaru 

Selatan telah dilaksanakan dengan baik dimana adanya sistem dan 

prosedur-prosedur yang diguanakn sesuai peraturan pemerintah daerah 

yang ditetapkan dengan jelas. 

2. Dengan adanya prosedur penerimaan kas atas pembayaran Wajib Pajak 

kendaraan yang diterapkan, maka secara tidak lansung sistem 

pengawasan intern kas atas penerimaan pembayaran Wajib Pajak 

kendaraan berjalan dengan lancar, efektif, dan efisiensi, oleh Bendahara 

penerimaan kas, prosedur tersebut telah memberikan jaminan keamanan 

atas penerimaan kas, sehingga penyalah gunaan dan penyelewenganatas 

penerimaan kas dapat dikendalikan  

3. Penerapan unsur-unsur sistem pengawasan intern kas atas penerimaan 

pembayaran Wajib Pajak kendaraan oleh Upt Pendapatan Pekanbaru 

Selatan telah sepenuhnya dilakukan dengan baik karena adanya sistem 

dan  
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prosedur dan prosedur yang memisahkan tugas pokok fungsional pihak 

yang terkait dsalam menerima kas atas pembayaran Wajib Pajak 

Kendaraan  

4. Dengan bukti-bukti seperti dokumen dan catatan yang digunakan dalam 

menerima kas, maka Upt Pendapataan Pekanbaru selatan  memiliki 

banyak informasi keuangan yang baik, sehingga pertanggung jawaban 

pengelolan keuangan daerah atas penerimaan kas berjalan dengan baik. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sabagai 

saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor, khususnya UPT Pendapatan Pekanbaru selatan , sebagai 

berikut : 

1. Tetap mempertahankan sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai 

peraturan yang berlaku umum dalam penerimaan kas atas pembayaran Wajib 

Pajak Kendaraan yang baik. 

2. Untuk dimasa yang akan datang Upt Pendapatan Pekanbaru Selatan khususnya 

selaku bendahara penerimaan kas dalam mengelola keuangan atas pendapatan 

pembayaran Wajib Pajak Kendaraan dapat memberikan pengembangan 

pembangunan sistem pengawasan intern yang lebih baik terhadap penerima 

kas, mulai dari penyusunan sistem dan prosedur yang baik dan bertanggung 

jawab. 


