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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab IV sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Bandung sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, Hal ini disebabkan 

karena wilayah Kabupaten Bandung yang strategis untuk dijadikan sebagai 

ajang promosi atau tempat pemasangan reklame, banyaknya industri atau 

perdagangan yang menjadikan banyaknya objek pajak reklame dan 

semakin banyaknya objek pajak reklame akan memperlancar pemasukan 

penerimaan dari pajak reklame. Upaya pemerintah dalam meningkatkan 

penerimaan pajak reklame sudah cukup baik dan selalu berkembang demi 

kemajuan bersama, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang selalu 

berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara mengevaluasi, 

mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

2. Target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan pemerintah Kabupaten 

Bandung dalam hal ini pihak DPPK Kabupaten Bandung selalu meningkat 

dari tahun ke tahun, dan realisasinya juga tiap tahun mengalami 

peningkatan kecuali pada tahun 2009 dan 2010 realisasi tidak terpenuhi 

bahkan terjadi penurunan. Dilihat dari rata-rata target dan realisasi pajak 
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reklame di Kabupaten Bandung  periode 2008-2013 dapat dikatakan 

sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2008-

2013 secara terus menerus mengalami penurunan. Kontribusinya pun bisa 

dikatakan relatif kecil. Akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah. 

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame adalah 

kurangnya petugas penagihan dan kualitas SDM petugas penagih.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek 

reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame 

b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut untuk 

mencegah terjadinya manipulasi dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas 

pemungut. Pengawasan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak 

langsung. Dapat dilakukan secara langsung berarti pihak yang berwenang 

mengawasi kegiatan pemungutan pajak reklame langsung kepada aparat 

pelaksana, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh instansi 

yang berwenang dengan memeriksa laporan-laporan dari hasil pemungutan 

pajak. Selain itu juga dapat dengan cara mengadakan inspeksi secara 

mendadak tanpa diberitahu  sebelumnya agar tidak terjadi rekayasa pencatatan 
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dan pelaporan oleh petugas pemungut. Dengan adanya pengawasan ini dapat 

diketahui hambatan-hambatan yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga 

dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Melakukan pengawasan dalam 

pemungutan pajak reklame tidak hanya ditujukan kepada petugas pemungut 

tetapi juga pengawasan terhadap wajib pajak agar aktifitas sistem dan 

prosedur pemungutan dapat berjalan dengan baik juga penambahan jumlah 

personil dalam pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan 

pajak reklame  

c. Peningkatan terhadap sistem pendataan yang menyangkut perincian 

keseluruhan objek pajak, dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendataan yang 

diperketat lagi atau melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak agar 

mempermudah petugas dalam proses pemungutan oleh karena itu perlu 

diadakan penataran-penataran yang berkesinambungan bagi petugas-petugas 

pemungut dan penyuluh pajak reklame. 

d. Penerapan sanksi administrasi baik kepada wajib pajak maupun terhadap 

petugas pemungut. Sanksi ini diberikan apabila wajib pajak melalaikan 

kewajiban dalam membayar pajak. Untuk petugas pemungut diberikan sanksi 

apabila telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dengan 

manipulasi/korupsi sehingga dapat merugikan DPPK Kabupaten Bandung.  
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