
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab IV mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2002-2006, pada bab ini penulis akan 

menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Cirebon tahun 2002-2006, rata-rata sebesar 31,70% untuk setiap tahunnya. 

Terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

mengalami fluktuasi naik turun, dimana pada tahun 2002 kontribusinya 

sebesar 40,24% merupakan kontribusi pajak daerah terbesar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Kemudian pada tahun 2003 kontribusinya menurun 

sebesar 24,15% menjadi 30,52%, dan pada tahun 2004 kontribusinya 

meningkat sebesar 13,84% menjadi 34,74%. Pada tahun 2005 kontribusinya 

kembali menurun sebesar 24,27% menjadi 26,31%, sedangkan pada 2006 

kontribusinya kembali meningkat sebesar 2,30% menjadi 26,92%. 

2. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari penerangan jalan memberikan 

kontribusi terbesar yaitu rata-rata kontribusinya setiap tahun sebesar 20,15%. 

Penerimaan pajak penerangan jalan hampir setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pembangunan yang 

ada di Kabupaten Cirebon. 

3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon 

tahun 2002-2006 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 31,75%. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Cirebon di atas 25%, artinya bahwa pajak daerah 

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Cirebon 



5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas penulis mencoba untuk 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, khususnya pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, adapun saran tersebut adalah : 

1. Perolehan Pendapatan Asli daerah khususnya dari Pajak Daerah secara 

nominal telah mencapai nilai yang cukup besar, namun masih harus 

ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan tersebut dapat didukung dengan 

program sosialisasi perpajakan daerah dan peningkatan kesadaran wajib pajak 

sehingga penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan dan ditunjang dengan 

kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi 

sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap 

perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. 

Adapun kebijakan intensifikasi perpajakan daerah dapat berupa memperluas 

basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan 

pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya 

pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang 

lebih baik. 

Adapun usaha ekstensifikasi perpajakan daerah ini dapat dilakukan melalui 

kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih 

besar kepada daerah pada masa mendatang. 

2. Masyarakat luas diharapkan lebih mampu memberikan kontribusi pemikiran 

dan partisipasi langsung (taat sebagi wajib pajak daerah) bagi upaya yang 

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. 

 

 

 

 

 

 


