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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Adapun keimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota 

Depok cenderung meningkat dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak sudah baik, namun masih ada masyarakat memiliki kesadaran 

untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan 

bangunan; 

2. Berdasarkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan 

cenderung meningkat namun masih ada yang belum mencapai target 

yang harus dicapai. Jadi berdasarkan persentase yang diolah dari data 

yang didapat dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok 

dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang ada di Kota Depok 

sudah Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan 

bangunan (PBB). 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, antara lain: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang 

sejenis pada beberapa Pemerintah Kota untuk membandingkan 

mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 

berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan; 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang 

lingkup penelitiannya menjadi ke tingkat Pemerintah Provinsi 

dan memahami materi pajak bumi dan bangunan lebih dalam 

lagi; 

c. Dikarenakan peneliti hanya meneliti tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Pemerintah Kota Depok. Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih dalam atau lebih spesifik, 

mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan wajib pajak 

tidak patuh. 

2. Bagi Instansi terkait, antara lain: 

a Sosialisasi mengenai pengetahuan pajak dapat ditingkatkan baik 

secara lisan maupun tulisan, Pemerintah Kota Depok dapat 

melakukan sosialisasi melalui media cetak atau online yang 
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dianggap secara efektif mempengaruhi pengetahuan para wajib 

pajak; 

b Pemerintah Kota Depok harus mempermudah akses untuk 

membayar pajak bumi dan bangunan contohnya seperti dapat 

membayar pajaknya melalui minimarket. 

c Pemerintah Kota Depok harus mempertahankan trend baik 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 

sebelumnya sehingga setiap tahunnya realisasi penerimaan 

pajak bumi dan bangunan selalu mencapai target dan lebih baik 

dari tahun sebelumnya. 

 


