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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

kerjasama yang dilakukan oleh Badan keuangan daerah kota 

Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel tentulah menghasilkan keuntungan bagi 

kedua belah pihak. Keuntungan bagi Badan keuangan daerah kota 

Banjarmasin salah satunya bagi para pegawai disana terbantunya pekerjaan 

mereka dalam melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan dan juga 

pegawai bisa mengefesiensikan waktu bekerja mereka dengan baik. 

Keuntungan juga didapatkan oleh Bank Kal-Sel dimana Bank Kal-Sel 

mendapatkan penyertaan modal dari Badan keuangan daerah kota 

Banjarmasin. 

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil 

kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, 

yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan pada Badan 

keuangan daerah kota Banjarmasin meningkat. Hal ini terlihat dari  

jumlah masyarakat wajib pajak yang membayar dari tahun 2013 

berjumlah160,277, tahun 2014 berjumlah  165,928, tahun 2015 

berjumlah 172,067, tahun 2016 berjumlah 174,281, Tahun 2017 
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berjumlah 190,014, dan Tahun 2018 Berjumlah 194,245, jadi jumlah 

wajib pajak bumi dan bangunan  untuk saat ini berjumlah 194,245. 

2. Efektivitas kerjasama Badan keuangan daerah kota Banjarmasin 

dengan Bank Kal-Sel dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan 

juga dikatakan efektif dimana dari segi pembayaran wajib pajak bumi 

dan bangunan dengan adanya kerjasama antara dua belah pihak ini 

tentunya sangat menguntungkan dan juga sangat mempermudah 

masyarakat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Mereka 

bukan hanya bisa membayar pajak bumi dan bangunan di Badan 

keuangan daerah kota Banjarmasin saja namun juga bisa dipermudah 

untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Bank Kal-Sel cabang 

manapun. Dengan adanya kerjasama ini kinerja pegawai secara 

keseluruhan sudah menjalankan tugasnya. Efektivitas pembayaran 

pajak bumi dan bangunan kota Banjarmasin ditinjau dari aspek 

pergerakan adalah berlaku efektif. Dimana pegawai bekerja sesuai 

dengan pembagian tugasnya masing-masing dalam upaya mencapai 

tujuan yang telah direncanakan secara terampil dan memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi dalam pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran penulis sesuai dengan pengetahuan penulis 

sebagai berikut: 

1. Para pegawai yang terlibat dalam pembayaran pajak bumi dan 

bangunan dikota Banjarmasin sebaiknya lebih meningkatkan 

kinerjanya lagi dalam hal menjalankan fungsi-fungsi manajemen 

dengan lebih baik dalam mengelola pajak bumi dan bangunan sebagai 

kontribusinya terhadap pendapatan daerah. 

2. Untuk pencapaian efektivitas pengelolaan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan yang lebih baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan 

peningkatan pelayanan publik oleh seluruh aparatur pajak sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.  


