
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis tentang Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa cara penghitungan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB adalah jumlah 

NJOP bumi ditambah dengan jumlah NJOP bangunan. Sedangkan pada Nilai 

Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan yaitu batasan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas bumi/bangunan 

yang tidak kena pajak. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengikuti 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 

untuk menentukan besarnya NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada pasal 51 

ayat (4). 

2. Untuk tarif yang dikenakan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung telah mengikuti Peraturan Daerah (PERDA) 

Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 bahwa untuk setiap wajib pajak dapat dikenakan tarif 

PBB dan dilihat dari besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk 

menentukan besarnya tarif PBB bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan. 

3. Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB apabila mengikuti sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengurangan PBB Sektor Pedesaan 

dan Perkotaan adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas obyek 

pajak. Untuk cara penghitungan pengurangan PBB Sektor Pedesaan dan 



 
 

Perkotaan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bahwa besarnya tarif PBB 

sesuai dengan jenis subyek pajak yang telah ditentukan dikalikan dari pajak 

terhutang, maka akan mengetahui jumlah PBB yang harus dibayar oleh wajib 

pajak. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan Penulis terhadap Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Selalu mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan 

kesadaran wajib pajak akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. 

2. Dilakukan pengecekan secara teliti dan berulang pada Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang (SPPT) yang akan diterbitkan dan melaksanakan pengecekan 

secara berkala terhadap obyek pajak yang akan dikenakan Pajak Bumi dan 

Bangunan, sehingga SPPT yang diterbitkan tidak menjadi ganda dan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


