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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan di UPT PBB-P2 yang beralamat di Jalan 

Pelabuhan II Km 5 Komplek Perkantoran Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. 

UPT PBB-P2 adalah unit untuk mengelola pajak bumi dan bangunan yang berada 

dibawah kekuasaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). UPT PBB-P2 

dan BPHTB Kota Sukabumi ini mengelola pajak untuk wilayah yang ada di Kota 

Sukabumi yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan. UPT PBB-P2 dan 

BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Badan di bidang 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan. UPT PBB-P2 juga mempunyai SOP agar tugas-tugas 

untuk mengelola pajak bumi dan bangunan terlaksana dengan baik.  

1. Strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah yang dilakukan pemerintah kota Sukabumi yaitu 

dengan mengadakannya sosialisasi mulai dari kelurahan, RT/RW dan 

masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memberikan 

pemahaman mengenai cara pembayaran melalui bank atau UPT langsung. 

Dengan begitu penerimaan pajak bumi dan bangunan menjadi lebih besar dari 

target yang telah ditentukan 

2. Strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah yakni dilakukannya yang pertama pemungutan dengan 
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cara boleh diwakilkan oleh orang lain atau RT/RW sehingga masyarakat 

menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan tanpa mengganggu pekerjaan. Kedua pemungutan dengan cara 

jemput bola yaitu diadakannya pemungutan dengan cara UPT PBB-P2 

mendatangi wilayah yang belum atau masih banyak untuk membayar pajak 

bumi dan bangunan dan jarak tempuh yang jauh ke Bank atau ke UPT dengan 

begitu warga tidak usah jauh atau mengeluarkan biaya yang banyak untuk 

membayar pajak. 

3. Kendala-kendala yang terjadi dimasyarakat dalam upaya meningkatka 

pendapatan asli daerah kota Sukabumi ini masih banyaknya masyarakat yang 

kurang akan kesadaran dalam membayar pajak, masih kurangnya pemahaman 

masyarakat dalam pembayaran pajak melalui Bank atau UPT, minimnya 

penghasilan masyarakat atau wajib pajak, dan jarak tempuh yang jauh ke 

tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian bahwa  strategi penerimaan dan pemungutan PBB 

(Pajak bumi dan Bangunan) terhadap pendapatan asli daerah memiliki sttrategi-

strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor  UPT PBB-P2 dan 

BPHTB, Kelurahan Karang Tengah dan wilayah RT 13 dengan baik, sebagai 

berikut: 
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1. Masih perlunya diadakan sosialisasi ke masyarakat tentang pembayaran pajak 

bumi dan bangunan melalui bank atau UPT PBB-P2 karena masih adanya 

masyarakat yang belum memahami pembayaran melalui bank dan UPT PBB-

P2. Sehingga masyarakat bukan hanya membayar pajak tetapi memahami 

cara membayar pajak. 

2. Masih perlunya strategi-strategi lain untuk meningkatkan penerimaan pajak 

bumi dan bangunan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan agar upaya 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

3. Untuk UPT PBB-P2 Kota Sukabumi diharapkan lebih melakukan upaya-

upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 


