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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil data pembahasan penulis mengenai Tinjauan Atas 

Penggunaan  Aplikasi V–TAX  Pada PBB P2 BPHTB Dalam Upaya 

Meningkatkan Penerimaan Pendapataan Daerah Di Kabupaten Sukabumi, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai beikut:  

1. Tinjauan atas penggunaan V- tax untuk pelaporan, pengolahan, penyetoran 

dan pembayaran  pajak daerah melalui aplikasi V – tax yaitu pada 

pengolahan data dilakukan oleh admin atau operator perlu terkoneksi 

internet untuk menginput data Wajib pajak,Pajak  Bumi dan Banguan . 

Dimulai dari membuka Link  http://sukabumikab.v-tax.id/main.php lalu 

login dengan akun admin atau operator dan mulai mengolah data atu 

menginput dengan menyesuaikan dokumen wajib pajak. Kemudian masuk 

ke tahap verifikasi untuk menentukan kebenaran informasi terkait 

pengisian data untuk V – tax di Bapenda , mulai dari verifikasi 1 satu 

sampai verifikasi 3 tiga. Setelah proses tersebut di lakukan pencetakan 

atau telah mendapatkan NJOP dan SPPT  bisa melakukan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan P2 di beberapa e – commerce seperti Toko 

Pedia dan Bank BJB. 

http://sukabumikab.v-tax.id/main.php
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2. Kendala dalam penggunaan aplikasi V – tax yaitu, kurang stabilnya sinyal 

dikarenakan daerah di kabupaten sukabumi masih banyak daerah atau beberapa desa 

yang terbatas oleh sinyal, adanya beberapa Wajib Pajak yang belum begitu 

memahami  atau belum mengerti penggunaan v – tax atau melakukan pembayaran 

secara online dengan e – commerce. 

3. Perbandingan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Kabupaten sukabumi pada 

awal penggunaan V – tax tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yaitu pada tahun 

2016 mencapai Rp. 45.209.784.016, yang pada tahun selanjutnya meningkat beberapa 

persen . Pada 2017 angka indeks  pendapatan  Pajak Bumi dan Bangunan meningkat 

sebesar 2% dari tahun 2016. Dan tahun 2018 angka indeks Pajak Bumi dan Bangunan 

kembali meningkat sebesar 5,30%. Dan pada tahun 2019 angka indeks kembali 

megalami kenaikan sebesar 1,03%  yang lebih besar pendapatan angka indeks

 2018.  

5.2 Saran  

Peneliti  menyadari bahwa hasil penelitian ini belum begitu sempurna, namun 

dengan hasil penelitian diatas penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi 

pertimbangan bagi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.  

1. Diadakan kembali sosialisasi yang sering dilakukan kepada Wajib Pajak, 

agar wajib pajak lebih memahami bahwa aplikasi v –tax mempermudah 

karena wajib pajak tidak perlu menunggu lama, apalagi untuk wajib pajak 
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yang sudah mempunyai SPPT atau NJOP karena mereka hanya tinggal 

melakukan pembayaran. Dan untuk Wajib Pajak baru hanya perlu membawa 

beberapa berkas yang di perlukan untuk masuk ke loket dan data tersebut akan 

di input.  

2. Diadakan nya fasilitas wifi di beberapa kecamatan atau desa yang terbatas 

oleh sinyal dikabupaten sukabumi.  

3.Lebih ditingkatkan/ upgrade kembali aplikasi V – tax tersebut  agar  

 tidak terjadi perubahan data saat kurang stabilnya sinyal.  

 


