
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis mencoba menyimpulkan segala sesuatu yang penulis 

kemukakan sebelumnya  dan juga penulis  berusaha mengajukan beberapa saran 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi instansi terkait dan bagi pembaca lainnya 

untuk masa yang akan datang.

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa mengenai kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka kesimpulan 

yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sudah  mencapai  target  yang 

diharapkan  oleh  Dinas  Pendapatan  Provinsi  Jawa  Barat,  bahkan  melebihi 

target  yang  diharapkan yaitu  tahun 2005 sebesar  128.26% dan tahun 2006 

sebesar 116.74%.

Besarnya  kontribusi  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  terhadap 

Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target yang diharapkan. Karena Pada 

tahun  2005  kontribusinya  sebesar  20.82%  sedangkan  tahun  2006 

kontribusinya sebesar 33.19%.

2. Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  terhadap  Pendapatan  Asli 

Daerah  belum  mencapai  target  yang  diharapkan  oleh  Dinas  Pendapatan 

Provinsi Jawa Barat  pada tahun 2005 kontribusi realisasinya sebesar 20.82%, 

idealnya  30.52%.  Sedangkan  tahun  2006  kontribusi  realisasinya  sebesar 

33.19%, idealnya 42.22%.

5.2 Saran

Berdasarkan  pada  hal-hal  yang  telah  dikemukakan  diatas,  untuk  lebih 

meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:



1. Diharapkan  ditahun-tahun  yang  akan  datang,  Pendapatan  Daerah  secara 

bertahap  dapat  mengandalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  sepenuhnya,  dan 

penggalian  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  hanya  dengan 

program  intensifikasi  Pendapatan  Asli  Daerah  saja  tetapi  juga  dengan 

melakukan program ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

2. Diharapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi tidak hanya terfokus dari 

Pajak  dan  Retribusi  Daerah  saja,  tetapi  juga  pada  hasil  Perusahaan  Milik 

Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan 

UPPD dapat dilakukan dengan cara:

a. Memberikan  pelatihan-pelatihan  kepada  para  pegawai,  terutama  yang 

berhubungan dengan pengoperasian komputer.

b. Memberikan kesempatan pada para pegawai yang berprestasi untuk dapat 

meningkatkan  pengetahuannya  dengan jalan  melanjutkan  pendidikan  ke 

jenjang  yang  lebih  tinggi  agar  para  pegawai  dapat  mengembangkan 

instansi terkait.

4. Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  kewajiban  mereka  dapat 

dilakukan dengan cara:

a. Memberikan  penyuluhan-penyuluhan,  terutama kepada masyarakat  yang 

berada  di  desa-desa  akan  pentingnya  membayar  Pajak  dan  Retribusi 

Daerah.

b. Menjalankan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Peraturan 

Daerah agar mereka yang lalai membayar kewajibannya jera.


