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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dan penulis mengamati Kegiatan penerimaan pajak daerah  maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 

penerimaan pajak daerah  pada Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru Telah mengikuti prosedur yang berlaku, dan Mengandung sistem 

pengendalian intren yang memadai karena telah mengacu dan memperhatikan 

unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah  No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intren Pemerintah. 

Namun, masih ada beberapa dari kelima unsur sistem pengendalian 

internal yang belum terpenuhinya praktik secara sehat dalam  pelaksanaan 

ataupun implementasi kerja khususnya pada unsur pertama yaitu lingkungan 

pengendalian yang mana terdapat lima point tang diambil yaitu: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika yang dinilai belum sesuai atau 

belum baik, 

b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

dinilai baik, 

c. Kepemimpinan yang kondusif yang sudah dinilai baik, 

d. Komitmen terhadap kompetensi ang dinilai belum baik, 

e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia yang dinilai belum sesuai. 
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Sedangkan pada unsur-unsur lainnya dinilai sudah sesuai. Hasil dari unsur-

unsur sistem pengendalian internal dinilai sudah sesuai atau belum sesuai 

ditentukan dari perbandingan dengan buku-buku pedoman sistem pengendalian 

internal diantaranya mulyadi (2010), Dadang Suwanda (2013), Dadang Suwanda 

dan Agus Purwoko (2014), dan juga PP No. 60 Tahun 2008.  

Dari hasil lainnya mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Pajak Daerah Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Peneliti menarik kesimpulan 

mengenai hasil penelitian yang didapat dan ketidaksesuaian antara teori yang ada 

dengan kejadian dilapangan  pada sistem pengendalian internal penerimaan pajak 

daerah dinilai sudah baik, meskipun ada beberapa poin dari unsur-unsur 

pengendalian internal belum sesuai. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pengendalian Intern maka peneliti 

akan memberikan saran yang suatu saat mungkin bisa berguna bagi pembaca 

skripsi ini: 

1. Sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya berusaha lebih baik lagi dalam 

mengembangkan sistem dan prosedur penerimaan pajak sehingga dapat 

berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

2. Bidang Pendapatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat lebih lagi 

mempertahankan Sistem Pengendalian Intern yang sudah mulai baik. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih mempunyai ruang lingkup 

yang kecil diharapkan agar dapat meneliti lebih dari satu objek agar 

hasilnya dapat dibandingkan dan juga menambahkan lebih banyak variabel 

pendukung Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Daerah agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat agar dapat meneliti lebih dari satu 

objek agar hasilnya dapat dibandingkan. 


