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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 . Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan 

mengenai “Tinjauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui 

E-Channel Bank BJB di KCP Surade” penulis dapat menarik kesimpulan dan 

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi perbankan 

BJB dalam melaksanakan tugasnya dalam peningkatan pelayanan. 

5.1 KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan, sebagai berikut : 

a. Dari hasil kuisioner yang berjumlah 50 responden wajib pajak yang 

mengetahui pembayaran PBB bisa dilakukan melalui E-Channel Bank 

BJB persentasenya hanya 30,6% didaerah Surade. 

b. Wajib pajak didaerah Surade yang mengetahui proses pembayaran PBB 

melalui BJB DIGI dan ATM persentasenya hanya 22,4 %. Yang artinya 

masih banyak yang belum mengetahui dikarnakan kurangnya wawasan 

masyarakat di daerah Surade tentang perkembangan teknologi dan 

kurangnya pihak BJB mensosialisasikan E-Channel Bank BJB . 

c. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak Bank BJB agar wajib 

pajak di daerah Surade mengetahui tentang adanya E-Channel dan proses 

pembayaran PBB melalui E-Channel Bank BJB ( BJB Digi dan ATM ) 
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pihak  BJB harus bekerja sama dengan intansi pemerintahan agar 

memudahkan pihak Bank BJB mensosialisasikan kepada masyarakat dan 

membuat reklame di tempat yang strategis dengan begitu pembayaran 

PBB melalui E-Channel Bank BJB akan berjalan dengan Efektif. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasrkan hasil penelitian, adapun saran pembayaran PBB melalui E-

Chanel bank BJB yaitu BJB DIGI dapat penulis berikan sebagai berikut : 

a. Pihak Bank BJB harus bekerja sama dengan pihak intansi 

pemerintahan, seperti contohnya desa agar pihak desa bisa 

membantu pihak BJB mensosialisasikan BJB DIGI sehingga wajib 

pajak dapat mengetahui pembayaran PBB bisa dilakukan melalui 

E-Channel Bank BJB. 

b. Setelah bekerja sama dengan pihak intansi pemerintah dan 

mensosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui 

E-Channel Bank BJB yaitu BJB DIGI, pihak Bank BJB harus 

mejalankan sistem dengan baik agar pembayaran PBB melalui E-

Channel berjalan dengan efektif. 
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c. Mempromosikann E-Channel melalui reklame di beberapa tempat 

yang strategis agar masyarakat bisa mengetahui bahwa di bank 

BJB bisa melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 
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