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BAB V 

PENUTUP  

5.1.Kesimpulan  

       Berdasarkan pada hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelayanan permohonan salinan SPPT PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan efektif karena sudah memenuhi 3 indikator 

efektifitas menurut Sondang P.Siagian yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Jika dilihat dari aspek waktu Pelayanan permohonan salinan SPPT PBB di 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah baik. 

Sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya mengenai 

pelayanan permohonan salinan SPPT PBB  yang dilihat dari faktor waktu sudah 

bisa dikatakan  baik dalam proses pemberian pelayanan, karena jangka waktu 

pelayanan yang diberikan tepat dan sesuai dengan estimasi waktu yang 

disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kabupaten Sidoarjo dari aspek waktu sudah efektif dalam  memberikan 

pelayanan permohonan salinan SPPT PBB.. 

2. Jika dilihat dari aspek kecermatan, Pelayanan permohonan salinan SPPT PBB 

di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah 

baik. Sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya 

mengenai pelayanan permohonan salinan SPPT PBB  yang dilihat dari faktor 

kecermatan  bisa dikatakan cukup baik dalam proses pemberian pelayanan, Hal 

ini terlihat dari kecermatan dan ketelitian petugas pelayanan saat 
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melayani permohonan salinan SPPT PBB. Namun, ada salah satu persyartan 

permohonan salinan SPPT PBB yang seharusnya wajib pajak tidak perlu 

melampirkan, yaitu persyaratan tentang surat kehilangan kepolisian, karena 

SPPT PBB adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan 

bangunan melainkan SPPT PBB adalah surat yang digunakan oleh pemerintah 

untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak.  

3. Pelayanan permohonan salinan SPPT PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah baik jika dilihat dari aspek gaya 

pemberi pelayanan, Sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan peneliti 

sebelumnya mengenai pelayanan permohonan salinan SPPT PBB  yang dilihat 

dari factor gaya pemberi pelayanan karena petugas pelayanan dalam melayani 

permohonan Salinan SPPT PBB sudah memberikan  pelayanan  dengan 

profesional yaitu dengan cara senyum ramah dan sopan serta menyapa dengan 

lembut, tenang, hormat serta berbicara dengan bahasa yang baik dan benar.  

5.2.Saran 

       Berdasarkan pengamatan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti di 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, peneliti  memberi saran 

bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, terkait dengan 

pelaksanaan pelayanan permohonan salinan SPPT PBB, adanya persyaratan 

yang menurut sebagian besar informan mempersulit pemohon salinan SPPT 

PBB yaitu surat keterangan kepolisian agar dihilangkan dari salah satu 

persyaratan permohonan salinan SPPT PBB. dan terkait dengan pelaksanaan 
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pelayanan permohonan salinan SPPT PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan secara manual, peneliti memberi saran 

mengingat berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin canggih agar 

dilaksanakan secara online, walaupun pelayanan salinan permohonan salinan 

SPPT PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo bisa 

dikatakan sudah  efektif, tentunya permohonan secara manual tentu tidak 

secepat dengan permohonan secara online, maka dari itu alangkah baiknya 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat melayani 

permohonan salinan SPPT PBB secara online sehingga bisa lebih mempercepat 

proses pelaksanaan salinan SPPT PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


