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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta teori 

yang mendasari penelitian ini dapat diambil kesimpulan: 

 

1. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima 

tahun terakhir sebesar 20,2%. Selama periode yang diteliti tingkat 

kontribusi tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 mengalami fluktuasi 

naik turun. Pada tahun 2002 kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

merupakan yang terbesar selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 25%. 

Hal tersebut terjadi karena penerimaan pajak daerah yang naik hingga 

69,23% yang menandakan bahwa aparat telah sukses mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah. Tahun 2003 kontribusinya turun menjadi 20% 

hal ini terjadi karena tidak optimalnya penerimaan pajak daerah. Tahun 

2004 kembali mengalami penurunan menjadi 15% hal ini terjadi karena 

semua penerimaan pajak daerah mengalami penurunan terutama yang 

berasal dari pajak pesawat televisi. Tahun 2005 kontribusinya kembali 

meningkat menjadi 20% hal ini terjadi karena penerimaan pajak daerah 

yang meningkat sementara penerimaan PAD menurun. 

2. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan 

memberikan kontribusi terbesar yaitu dengan rataan 12,7%. Penerimaan 

pajak penerangan jalan hampir setiap tahun mengalami peningkatan 

karena semakin banyaknya pembangunan yang ada di Kabupaten Ciamis 

3. Pajak daerah dan PAD pada Kabupaten Ciamis memiliki hubungan yang 

kuat dan positif dimana jika terjadi kenaikan pajak daerah akan diikuti 

dengan kenaikan PAD begitu juga sebaliknya jika terjadi penurunan pada 

penerimaan pajak daerah akan diikuti dengan penurunan PAD. 
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5.2 Saran 

 Berikut peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan 

akan dapat menjadi masukan yang berguna berhubungan dengan cara peningkatan 

pajak daerah yang dapat diterapkan di Kabupaten Ciamis, yaitu: 

1. Peningkatan pajak melalui intensifikasi pajak yaitu dengan cara membuat 

perubahan tarif pajak yang sudah 10 tahun tidak dilakukan perubahan. Hal 

ini penting agar tarif pajak sesuai dengan kondisi perkembangan 

perekonomian. Penyuluhan yang sering tidak terealisasi harus 

direalisasikan agar masyarakat mengerti pentingnya membayar pajak  

untuk itu diperlukan koordinasi dengan Kecamatan. 

2. Peningkatan pajak dilakukan dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan 

cara mencari pajak baru yang potensial agar dapat meningkatkan 

penerimaan pajak daerah.  

 

 

 

 

 

 

 


