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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Prosedur pemungutan PBB pada Kabupaten Tanah Datar sudah 

dibentuk dengan baik dan efektif, mulai dari prosedur pendaftaran 

dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat. Prosedur pendataan 

dan penilaian yang dilakukan secara langsung dan tarnsparan sehingga 

dapat dipastikan data yang ada akurat. Utnuk prosedur pembayaran, 

juga dilakukan secara terkntrol dan tidak rumit sehingga wajib pajak 

percaya, senang dan tidak bingung dalam melakukan prosedur 

pembayaran. Prosedur penagihan adalah prosedur yang lama, tapi 

dengan prosedur yang sudah tertata maka wajib pajak yang melakukan 

prosedur penagihan mudah memahami dan mengikuti. Diharapkan 

dengan prosedur yang telah ditata sedemikian rupa dapat berdampak 

positif terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat menjadi wajib 

pajak yang taat pajak dan pembangunan lancar sesuai rencana. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pemasukan yang 

besar pada daerah dengan segala arahan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagai sumber utama pendapatan 

daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya 

guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan 

pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Tanah Datar 

seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau 

dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan 

kesatuan perekonomian Indonesia. 
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4.2  Saran 

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diharapkan dikelola 

dengan organisasi, pelaksanaan, pendapatan yang lebih baik, lebih 

profesional dan bersih, dengan ini Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

dapat berkontribusi dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan negara setiap tahunnya. 

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat selalu menggali 

potensi-potensi yang terdapat di setiap daerah sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang nantinya akan 

digunakan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah 

Datar lebih serius dalam menggali potensi-potensi daerah. Walaupun 

masih belum seimbangnya neraca APBD Kabupaten Tanah Datar 

dengan naik turunnya pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


