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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang  pelaksanaan

penyesuaian NJOPTKP PBB dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyesuaian NJOPTKP PBB di kota Bandar Lampung

berpedoman pada  Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dinyatakan dalam

Pasal 77 ayat (4) yaitu “besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

untuk setiap Wajib Pajak” . Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 Pemerintah daerah  Kota Bandar Lampung mengeluarkan

Perda No. 1 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah.  Dalam Perda No. 1

Tahun 2011 dinyatakan dalam pasal 68 ayat (4) yaitu Besarnya Nilai Jual

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajb Pajak.

2. Dalam pelaksanaannya tugas pokok sebagaimana dimaksud berdasarkan

Pasal 4 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung memiliki salah satu

fungsi yaitu pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah,
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retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.

Dalam penentuan NJOPTKP PBB di Kota Bandar Lampung Pemerintah

Kota Bandar Lampung memiliki pertimbangan yaitu Pajak Bumi dan

Bangunan merupakan Pajak yang baru di daerahkan sehingganya butuh

penyesuaian dalam pelaksanaannya.,nilai Jual perumahan yang ada di

Kota Bandar Lampung, daya beli masyarakat Bandar Lampung terhadap

kepemilikan  hak atas tanah maupun hak terhadap bangunan., kemampuan

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2, Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung dalam pelaksanaan penyesuaian NJOPTKP PBB di Kota Bandar

Lampung adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang baru

didaerahkan sehingganya butuh waktu untuk menyesuaikan dan

mensosialisasikannya, faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor

pendukung secara sederhana yang dapat dirumuskan sebagai sarana fisik

yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Hambatan yang dihadapi oleh

Dinas Pendapatan berkaitan dengan sarana dan prasarana serta teknologi

informasi, dan menentukan nominal NJOPTKP PBB mengingat daya beli

masyarakat Bandar Lampung terhadap kepemilikan  hak atas tanah

maupun hak terhadap bangunan cukup rendah.

5.2 SARAN

Berdasarkan  hasil penelitian, maka saran  yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya sebelum  menentukan NJOPTKP PBB Pemerintah lebih

berperan aktif mensosialisasikan mengenai UU Nomor 28 Tahun 2009
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tentang Pajak Daerah agar masyarakat  mengetahui bahwa pengelolaan

PBB telah dilimpahkan  kepada Pemerintah Daerah  dan  mengetahui

NJOPTKP PBB yang telah ditentukan kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah daerah saat menentukan NJOPTKP melibatkan masyarakat

sehingganya tidak akan ada pihak atau masyarakat yang akan merasa

dirugikan

3. Pemerintah Daerah harus benar-benar mengetahui luas wilayah, jumlah

penduduk, pendapatan per-kapita penduduk sehingganya tidak salah

menentukan nominal NJOPTKP pada PBB dan tidak akan ada pihak yang

merasa dirugikan dalam penyesuaian.


