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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam hubungannya dengan Otonomo Daerah 

maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Daerah Otonom dituntut 

untuk memiliki kemampuan dalam menyediakan sumber-sumber pembiayaan 

untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah berdasarkan prakarsa 

sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, Pajak rumah Sewaan dapat dijadikan 

salah satu andalan dalam pembiayaan tersebut. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perencanaan 

Penetapan Target Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pajak Kabupaten Sumedang 

yang telah dikemukakan sebelumnnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam menjelaskan problem yang bersangkutan atau mengetahui masalah 

yang dihadapi di lapangan menujukan hasil yang baik. Dalam hal ini Dinas 

Pajak sudah mengetahui penyebab belum tergalinya potensi Pajak Rumah 

Sewaan, namun hingga kini penyelesaian yang lebih efektif balum dapat 

dilaksanakan secara optimal, sehingga Potensi Pajak Rumah sewaan belum 

sesuai dengan keadaan di lapangan. 

2. Dalam usaha memperoleh keterangan-keterangan atau data tentang aktifitas 

yang akan dilaksanakan menunjukan hasil yang belum optimal. Dalam hal ini 
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data yang dikumpulkan Dinas Pajak belum lengkap karena masih banyaknya 

wajib pajak yang belum terjaring. 

3. Pelaksanaan langkah menganalisis dan mengklasifikasikan keterangan-

keterangan yang diperoleh menujukan hasil yang baik. Dalam hal ini Dinas 

Pajak selalu melakukannya. 

4. Pelaksanaan penetapan target menujukan hasil yang belum optimal. Dalam hal 

ini Dinas Pajak hanya menetapkan sekitar 10-25% dari potensi, padahal bisa 

meningkatkannya. 

5. Pelaksanaan pengecekan data atau relevansi dan kepercayaan data menujukan 

hasil yang belum optimal. Dalam hal ini Dinas Pajak hanya menerima data 

berdasarkan laporan dari wajib pajak saja, tanpa adanya pengecekan kembali. 

 

5.2  Saran 

1. Dinas Pajak diharapkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang 

disampaikan oleh wajib pajak setiap bulannya dengan melakukan pendataan 

ulang yang dilakukan oleh petugas pendataan dan pendaftaran beserta kepala 

seksinya sebagai pengawas. 

2. Dalam menetapkan target pajak rumah sewaan Dinas pajak diharapkan dapat 

meningkatkan persentase dari 10-25% menjadi 30-50% dari potensi dengan 

terus menggali potensi yang ada melalui penjaringan terhadap wajib pajak dan 

objek pajak yang belum terdaftar dan terdata sehingga perbedaan antara target 

dan potensi tidak terlalu jauh. Dengan peningkatan target Pajak Rumah 

Sewaan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
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Sumedang dengan mengubah sistem pemungutan pajaknya dari self assesment 

system menjadi official assesment system. 

3. Dinas Pajak diharapkan memberikan sosialisasi serta penyuluhan kepada 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi  

masyarakat dalam pembangunan daerah. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan 

tidak hanya ketika ada Perda baru tentang objek pajak baru saja tetapi 

diharapkan diadakan sesering mungkin. Pelaksanaan sosialisai dan 

penyuluhan ini dapat bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi 

setempat dengan mengunakan pamflet, billboard, ataupun radio. Selain itu 

data juga diadakan penyuluhan dengan mengundang masyarakat di balai desa 

oleh Seksi Penyuluhan Dians Pajak perlu lebih ditingkatkan. 

4. Dinas Pajak diharapkan menerapkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak 

maupun petugas lapangan yang melakukan ‘kompromi’ yang secara jelas 

melakukan manipulasi data, bukan hanya memberikan teguran saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


