
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementansi kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten  

Lampung Selatan yang belum efektif berkaitan dengan beberapa indikator 

diantaranya (a) Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah, (b) Aktor 

dan badan pelaksana, (c) Komunikasi dan koordinasi kegiatan antara pihak 

wajib pajak dan badan pelaksana, hal ini terlihat secara jelas bahwa 

pelaksanaan kebijakan organisasi dalam pemungutan Pajak Air Tanah tidak 

akan terwujud bila tidak didukung oleh sistem yang baik, sumber daya 

manusia yang profesional, komunikasi dan koordinasi untuk melaksanakan 

kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah, apabila salah satu dari indikator itu 

ada yang tidak mendukung terciptanya kebijakan yang efektif maka dapat 

dipastikan kebijakan tidak mampu dijalankan oleh organisasi secara optimal 

dan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan semua pihak khususnya 

masyarakat yang dalam hal ini sebagai wajib pajak. 

 

2. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

relatif tidak seimbang ini dikarenakan, Pertama, masih lemahnya sanksi yang 
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diberikan kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran   Pajak  Air                      

Tanah. Kedua, tingkat produktivitas menunjukkan tingkat perkembangan yang           

belum optimal karena kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD hanya                 

mencapai 0,55% dalam lima tahun terakhir, walaupun ada peningkatan                     

kontribusi pemasukan Pajak Air Tanah dibeberapa tahun terakhir namun hal 

itu disebabkan oleh rendahnya target pajak dari potensi pajak yang ada, 

sehingga   hal ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dengan 

realisasinya pada  tahun anggaran yang sedang berjalan tidak ada kesenjangan. 

Ketiga, tingkat  kepuasan kerja menunjukkan bahwa profesionalisme pegawai 

belum mampu  dilaksanakan secara optimal yang disebabkan oleh minimnya 

insentif yang  diterima para pegawai dan staf di Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten   Lampung Selatan serta masih lamanya penyelesaian pekerjaan 

yang   membutuhkan oleh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada para 

wajib   Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

3. Masalah yang mempengaruhi dalam implementasi pemungutan Pajak Air   

Tanah di Kabupaten Lampung Selatan yaitu (a) Terbatasnya sarana    

transportasi untuk melakukan pemungutan Pajak Air Tanah sehingga ini   

menyebabkan pemungutan Pajak Air Tanah tidak bisa dilakukan secara 

optimal  dan masih jauh dari target yang ditentukan, (b) Masih lemahnya    

profesionalisme pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung    

Selatan ini terlihat dari belum optimal serta efektifnya pelaksanaan kebijakan   

pemungutan Pajak Air Tanah yang dijalankan baik dari segi kuantitatif 

maupun   dari segi kualitasnya, (c) Kurang tegasnya aparat dalam pemberian 

sanksi bagi   wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Air Tanah ini 
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disebabkan pendapatan perusahaan yang kurang stabil, pasifnya sosialisasi 

dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada 

wajib Pajak Air Tanah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk 

membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan 

prekomendasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penyempurnaan sistem dan prosedur administrasi yang mengatur 

kewajiban dan kewenangan pejabat pemungut Pajak Air Tanah sehingga 

pendapatan dari sektor pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu 

perlu adanya shock therapy berupa sanksi yang tegas terhadap wajib pajak 

yang menunggak Pajak Air Tanah terutama bagi yang menunggah lebih dari 1 

tahun, sanksi tegas juga diterapkan untuk petugas pemungut yang 

menggunakan uang Pajak Air Tanah untuk kepentingan pribadi. 

 

2. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pemungutan pajak berupa kendaraan 

operasional hendaknya dianggarkan dan direalisasikan dalam rangka 

mempermudah mobilitas petugas dalam menarik pajak. Selain itu perlu 

dialokasikan dana operasional bagi petugas pemungut pajak, mengingat lokasi 

wajib pajak yang relatif jauh dan dibutuhkan peningkatan frekuensi petugas 

dalam mendatangi wajib pajak dalam rangka optimalisasi perolehan pajak. 
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3. Mekanisme pemberian upah pungut perlu ditata ulang agar mekanisme upah 

pungut benar-benardapat dirasakan dapat benar-benar dapar dirasakan dan 

mampu memotivasi para petugas di lapangan untuk bekerja semaksimal 

mungkin sehingga hasilnya juga maksimal. Di masa mendatang hendaknya 

jumlah upah pungut disesuaikan dengan dengan beban kerja dan kontribusi 

pegawai dalam pemungutan pajak.  

    

 


