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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Selama melakukan penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan akhir yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas pajak dari UPT. PPD 

BAPENDA Kabupaten Magetan dijalankan melalui sistem dinas luar 

dimana petugas mendatangi Wajib Pajak dengan membawa Surat 

Ketetapan Pajak yang sudah diterbitkan, selain itu sistem pemungutan juga 

dilakukan dengan cara melakukan kegiatan jemput bola seperti peluncuran 

Samsat Keliling (SAMKEL) sebagai upaya untuk mempermudah Wajib 

Pajak dalam melakukan pembayaran.  

2. Penyebab dalam timbulnya piutang PKB pada UPT. PPD BAPENDA 

Kabupaten Magetan adalah berasal dari beberapa faktor seperti banyaknya 

penambahan kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi objek 

Pendapatan Asli Daerah dalam sektor PKB , rendahnya kesadaran Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, serta 

kurangnya pengawasan akan proses dinas luar yang dijalankan oleh 

petugas pajak.  

3. Hubungan antara sistem pemungutan yang dilakukan oleh petugas dari 

UPT. PPD BAPENDA Kabupaten Magetan terhadap piutang pajak dan 

Pendapatan yang diperoleh sebagai Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat 



51 
 

 
 

dari keterkaitan ketiga unsur tersebut. Apabila sistem yang pemungutan 

yang dilakukan oleh petugas pajak berjalan dengan maksimal dan baik 

maka akan meningkatkan pendapatan PKB yang nantinya didapatkan 

sebagai PAD serta mengurangi jumlah piutang itu sendiri. Apabila 

sebaliknya, ketika sistem pemungutan yang dijalankan tidak berjalan baik 

maka juga akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan PKB dan 

akan menyebabkan bertambahnya nilai dari piutang pajak yang 

didapatkan. 

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian 

5.2.1 Saran penelitian selanjutnya 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan saran apabila pembaca 

akan melakukan penelitian dibidang yang sama yaitu : 

1. Mengenali topik yang akan dibahas agar ketika melakukan penelitian 

sudah menemukan gambaran mengenai data apa saja yang diperlukan pada 

saat penyusunan Tugas Akhir. 

2. Mencari pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat 

yang lebih luas lagi, khususnya pada aspek yang berbeda. 

5.2.2 Implikasi penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa pandangan 

mengenai mekanisme yang sudah dilaksanakan UPT PPD BAPENDA Kabupaten 

Magetan sehingga diharapkan kedepannnya akan memberikan peningkatan atas 

kinerja UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan yaitu : 
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1. UPT PPD BAPENDA Kabupaten Magetan sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik tetapi, harus tetap diadakan pengawasan mengenai jumlah surat 

masuk dan keluarnya agar data mengenai piutang menjadi benar- benar sesuai 

jumlahnya dan membuat semua petugas DL benar-benar melakukan tugas DL 

dengan SOP yang ada sehingga sistem pemungutan PKB akan berjalan lebih 

efektif dan efisien lagi.  

2. Pada setiap proses pemungutan alangkah baiknya jika Wajib Pajak diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan kritik dan saran sehingga Petugas Pajak 

juga akan mengetahui apakah ada permasalahan lain yang dapat berpengaruh 

terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PKB. 

3. Melakukan sosialisasi yang aktif terkait bagaimana mekanisme pembayaran 

pajak yang dapat dilihat melalui media sosial seperti instagram, youtube 

sehingga wawasan Wajib Pajak akan menjadi terbuka dan dapat melihat 

secara langsung bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ketika 

akan membayar pajak. 
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