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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disajikan oleh penulis 

mengenai “Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan 

Perkotaan (Pbb-P2) Menggunakan Sistem Layanan Bjb E-Tax”, maka penulis dapat  

menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

instansi terkait dan akademis guna meningkatkan efesiensi pelayanan. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Layanan bjb e-tax ini diluncurkan untuk memudahkan wajib pajak (WP) dalam 

pembayaran pajak  yang mengusung konsep one stop payment service. Dengan 

adanya system layanan bjb e-tax, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menjadi lebih cepat dan mudah. 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

dapat dilakukan melalui seluruh Channel bank bjb antara lain Teller, ATM, 

dan bjb digi. Selain itu, melalui system layanan tersebut, Wajib Pajak (WP) 

dapat melakukan pembayaran di Indomaret dan Alfamart. Cara 

Pembayarannya pun sangat mudah Wajib Pajak cukup memberikan informasi 

Nomor Objek Pajak yang tercantum pada setiap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) Wajib Pajak kepada petugas teller/kasir. 
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2. Cara Pembuatan Kode Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Kolektif yang dilakukan oleh Desa cukup mudah dan 

efisien. Penanggung jawab kolektif dapat langsung mengakses di situs 

cianjurkab.v-tax.id sesuai dengan tata cara pembuatan kode bayar yang ada. 

Pembayaran PBB-P2 Kolektif adalah modul terbaru dalam aplikasi PBB Web 

untuk memudahkan para penyetor PBB mengelola data NOP yang akan 

dibayarkan secara kolektif menggunakan kode pembayaran.  

3. Berbagai hal-hal dan upaya dilakukan oleh management bank bjb dalam 

mempromosikan system layanan yang telah mereka luncurkan yaitu bjb E-Tax 

yaitu dengan melakukan kerjasama dengan intansi pemerintah diantaranya 

pemerintah daerah, Melakukan iklan di media social dan berkerja sama dengan 

bebrapa akun media social daerah, dan Pemasangan pamlet atau reklame di 

beberapa tempat strategis.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun saran terkait 

prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)) 

menggunakan sistem layanan bjb e-tax yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan pihak Bank bjb Cabang Cianjur dapat mensosialisasikan dan 

mempromosikan dengan baik dan lebih terhadap system layanan bjb e-tax ini 

kepada masyarakat untuk mempermudah pembayaran pajak daerah khususnya 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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2. Pembuatan kode bayar untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) kolektif yang di lakukan oleh Desa diharapkan akan 

lebih banyak yang mengetahui tentang pemberlakuan kode bayar yang di akses 

melalui cianjurkab.v-tax.id. Ditingkatkan mensosialisasian nya hal ini agar 

semua desa dapat menerapkan kode bayar tersebut untuk memudahkan dalam 

proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dapat bekerja sama dengan intansi pemerintah tingkat kecamatan ataupun 

desa.  

3. Diharapkan pihak bank bjb Cabang Cianjur dapat menambah kuliatas 

pemromosian pada system layanan bjb e-tax agar masyarakat luas mengetahui 

dan tertarik menggunakan system layanan tersebut.  


