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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan / personalia ( Staffing ), 

pelaksanaan, pemotivasian, dan pengawasan. 

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, hasil penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kota Semarang selalu melampaui target, walaupun 

prosentasenya belum stabil dan masih mengalami fluktuasi. Realisasi PBB 

Kota Semarang tahun 2012 sebesar Rp 161.783.079.601, tahun 2013 

sebesar Rp 185.292.332.200, tahun 2014 sebesar Rp 211.001.447.064, 

pada tahun 2015 sebesar Rp 215.303.968.105, dan pada tahun 2016 

realisasi PBB Kota Semarang sebesar Rp 262.001.193.467 . Prosentase 

realisasi PBB dari tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan sebesar 

4,13%. Tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,56%. 

Tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan sebesar 13,3% sedangkan dari 

tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar 8,18%. 

Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kontribusi 

terhadap Pajak Daerah sebesar 27,01 % pada tahun 2012; 27,10 % pada 

tahun 2013; 26,66 % pada tahun 2014; 28,71 % pada tahun 2015; dan 

30,51 % pada tahun 2016. Pajak Bumi dan Bangunan sendiri juga 



90 
 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,75 % 

untuk tahun 2012; 20,01 % untuk tahun 2013; 18,54 % untuk tahun 2014; 

20,45 % untuk tahun 2015; dan 21,26 % untuk tahun 2016. Walaupun 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang setiap 

tahunnya selalu melebihi target, Pemerintah Kota Semarang juga masih 

mempunyai piutang PBB yang belom terbayar, dan setiap tahun piutang 

PBB selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 piutang PBB sebesar 

Rp 21.473.690.313, tahun 2013 sebesar Rp 28.552.904.071, tahun 2014 

Rp 36.083.586.011, tahun 2015 Rp 41.907.048.118, dan pada tahun 2016 

piutang PBB sebesar Rp 77.093.244.749 . 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang, dan memiliki potensi 

yang sangat besar serta berpengaruh terhadap PAD. Dibalik keberhasilan 

Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan realisasi PBB yang selalu 

melebihi target yang ditentukan setiap tahunnya, masih terdapat hambatan 

– hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang terutama oleh 

Petugas Pajak. Hambatan – hambatan tersebut dapat mempengaruhi 

keberhasilan dan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan, diantaranya banyak obyek pajak yang belum tercover tempat 

pembayaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam peran serta 

pembayaran, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar 

pajak, dan database yang kurang valid terkait data pembayaran. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka 

penulis mempunyai saran yaitu : 

1. Meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak dalam 

pembayaran PBB. 

2. Melakukan sosialisasi, kegiatan penyuluhan dan informasi terkait 

Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya membayar pajak. 

3. Menciptakan kerjasama dengan instansi penegak hukum seperti 

kejaksaan dan kepolisian dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi 

tentang PBB agar para wajib pajak terdorong untuk memenuhi 

kewajibannya dalam membayar PBB. 

4. Penambahan pegawai Pajak Daerah untuk mempermudah, 

memperlancar serta mempercepat pelayanan PBB. 

5. Menambah fasilitas yang masih kurang serta memperbaiki sarana dan 

prasana yang telah ada. 


