BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada bab pembahasan

maka dari itu penulis meyimpulkan hasil akhir penelitian sistem pemungutan pajak
kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:
1. Hasil penelitian yang telah di lakukan bahwa sistem pemungutan pajak
kendaraan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) kota
sukabumi memang sudah berjalan dengan baik dan pembayaran pajaknya
juga sudah bisa dilakukan secara online agar mempermudah wajib pajak
membayar pajak kendaraannya dimana saja tidak harus datang langsung ke
kantor Samsat. Namun yang menjadi kendalanya yaitu tidak semua
masyarakat wajib pajak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut karena
sebagian masyarakat ada yang tidak paham betul dengan teknologi dan
tentunya pada aplikasi juga bisa mengalami eror pada saat melakukan
pembayaran.
2. Dari hasil penelitian bahwa Kepatuhan perpajakan di Kota Sukabumi masih
rendah karena wajib pajak yang tidak sadar akan hal pentingnya membayar
pajak dan banyaknya wajib pajak yang menunda-nunda pembayaran pajak
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kendaraan sehingga nominal angka pajak semakin tinggi hal ini membuat
wajib pajak malas membayar tunggakan tersebut.
3. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak
berperan penting di Pusat Pengeloaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota
Sukabumi maka dari itu apabila dalam pemungutan pajak tidak di terapkan
secara maksimal dan pertanggung jawaban terhadap kepatuhan perpajakan
masih rendah maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis

dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Dalam sistem pemungutan pajak kendaraan ini penulis memberikan saran
agar cara pemungutan pajak kendaraan secara online lebih di tingkatkan
lagi dan di lakukannya sosialisasi secara maksimal ke tempat-tempat seperti
kelurahan, desa dan kecamatan agar masyarakat paham dan mengerti cara
menggunakan aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan yang berbasis
online supaya tidak ada kesalahan dan kekeliruan pada saat melakukan
transaksi secara online.
2. Untuk kepatuhan perpajakan lebih di tingkatkan lagi dan sanksi perpajakan
lebih di tegaskan lagi supaya wajib pajak dapat bertanggungjawab dalam
membayar pajak dan tidak adanya penunggakan serta tidak menyepelekan
dalam hal membayar pajak kendaraan

