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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

5.1.1 Kesimpulan Sistem Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Pemungutan 

PBB  

 Hasil penelitian menunjukan data yang mendukung pendapat bahwa 

sistem pengendalian intern atas pelaksanaan pemungutan PBB telah terlaksana 

dengan baik, namun demikian pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut masih 

perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka guna untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan dimasa yang akan dating 

sehingga system pengendalian intern pelaksanaan PBB yang ditetapkan dimasa 

yang akan dating lebih baik dari system pengendalian intern yang telah ada saat 

ini. Adapun factor-faktor yang mendukung prosedur pengendalian intern atas 

pelaksanaan pemungutan PBB: 

1. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut telah menunjukan 

adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, yang menunjukan 

pemisahan fungsi secara jelas. 

2. Pemisahan fungsi tersebut mencakup:  

• pencatatan data PBB  

• Penagihan PBB  

• Pembayaran PBB  

• Pengolahan data secara komputerisasi dan lain-lain. 
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Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut pengendalian intern pelaksanaan 

pemungutan PBB di KPP Pratama Garut telah dilaksanakan. 

Praktek yang Sehat 

• Di dalam KPP Pratama Garut, setiap transaksi telah dilakukan oleh 

beberapa orang yang dibagi dalam beberapa departemen dai awal transaksi 

sampai akhir transaksi. 

• Di dalam KPP Pratama Garut, terdapat pemeriksaan secara mendadak 

dalam pelaksanaan pemungutan PBB. 

• Di dalam KPP pratama garut, selalu terjadi perputaran jabatan atau 

perputaran tempat. Jadi KPP pratama Garut telah melaksankan sebagian 

pengendalian intern untuk job rotation untuk menghindari adanya 

kejenuhan kerja sehingga mengakibatkan prestasi kerja menjadi menurun. 

• Secara periodik selalu dilaksanakan pencocokan jumlah penerimaan PBB 

dengan jumlah wajib pajak yang membayar PBB antara Bank, Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut dan KPP 

Pratama Garut itu sendiri, guna untuk menghindari kolusi dalam 

pengimpulan penerimaan tersebut. Dengan demikian pengendalian dari 

pada pencocokan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. 

3. Sumber Daya Manusia 

• Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut melakukan seleksi terhadap 

karyawan yang benar-benar memiliki potensi di bidangnya, benar-benar 

paham dan mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia 

dan memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi kejujuran dari 
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setiap stakeholder yang ada di KPP Pratama Garut. 

• Di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut sering diadakan 

penyuluhan atau pendidikan guna untuk meningkatkan potensi karyawan 

yang sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

   

 5.1.2  Kesimpulan Pencapaian Target Penerimaan PBB 

Dengan melihat data penerimaan PBB yang mencapai target, sistem dan 

prosedur dari pembuatan ketetapan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. Adapun faktor-faktor yang telah 

dilaksanakan mengenai ketetapan PBB adalah sebagai berikut: 

• Pengambilan data untuk menetapkan target sangat akurat karena telah 

susai dengan informasi notaris P.P.A.T dan laporan dari bagian pendataan 

yang melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai harga. 

• Ketetapan PBB ditetapkan dengan menghitung secara akurat risiko dari 

wajib pajak yang tidak atau terlambat bayar. 

• Pembuatan ketetapan yang dilakukan sudah merupakan pengawasan, 

pedoman kerja, dan pengkoordinasian bagi penerimaan PBB.    
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5.1.3 Kesimpulan Manfaat Sistem Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan 

Pemungutan PBB terhadap pencapaian Target Penerimaan 

Dengan menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan data hasil 

kuisioner dan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 

serta ditambah dengan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada karyawan 

yang terkait langsung dalam pelaksanaan pemungutan PBB, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa system pengendalian intern yang dilaksanakan di KPP 

Pratama garut telah dijalankan dengan sangat baik.  

Berdasarkan hasil kuisiner, pelaksanaan sistem pengendalian intern di KPP 

Pratama Garut telah mencapai angka 87% dan menunjukan bahwa tingkat 

keefektifan pengendalian intern menunjukan sangat efektif. Hal ini didukung 

dengan adanya data mengenai pencapaian target penerimaan PBB di kantor 

tersebut yang meningkat setiap tahunnya. 

Dengan demikian, terbukti bahwa system pengendalian intern atas 

pelaksanaan pemungutan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut memiliki 

menfaat dan peran penting dalam tercapainya target penerimaan PBB. 

 

5.2 Saran 

 Saran – saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian 

yang telah dilakukan adalah: 

• Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut: 

1. Sebaiknya dalam SPOP atau STTS terdapat nomor urut wajib pajak 

tercetak, karena yang penulis lihat tidak terdapat nomor urut tercetak 
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tetapi nomor urut ditulis sendiri oleh wajib pajak. Dengan nomor urut 

tercetak akan lebih terawasi dan menghindari atau meminimalkan 

kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi misalnya double pencatatan, 

kesalahan mencatat angka, ketidak jelasan tulisan dan lain – lain.  

2. Di dalam pelaksanaan pemungutan PBB sebaiknya pengawasan di 

lapangan harus lebih ditingkatkan karena kesempatan untuk berkolusi 

dilapangan sangat besar. 

• Untuk peneliti selanjutnya 

Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam 

penelitian megenai Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk 

menerapkan pengawasan diluar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut antara lain 

masih di fokuskan kepada Pajak Bumi dan Bangunan yang berkenaan dengan 

wajib pajaknya, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau penerimaan di 

Kantor Penerimaan Kas Negara (KPKN).   

 Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan. 

Untuk di masa yang akan datang penulis berharap Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Garut bias lebih meningkatkan kualitas dari pelayanan atas dasar 

pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai instansi pemerintah 

yang difungsikan untuk pelayanan kepada masyarakat Indonesia umumnya dan 

masyarakat sekitar khususnya. 

 

 

 


