
 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil perhitungan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:  

Pemerintah kabupaten Tanggamus melakukan upaya dalam usaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

a. Upaya yang dilakuakan pemerintah Kabuapten Tanggamus dalam meningkatkan 

pajak adalah peningkatan potensi PAD yang meliputi, Melaksanakan Penyusunan 

data potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang akurat, Menggali sumber 

PAD yang belum terpungut, Sosialisasi pajak kepada warga masyarakat, 

Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, Menyesuaikan aspek-aspek yang 

diatur dalam peraturan daerah dan ketentuan/peraturan-peraturan lainnya 

mengenai penerimaan daerah, Memberikan reward kepada kepada aparat 

pengelola, Memperbaiki manajemen pengelolaan pendapatan pendapatan daerah, 

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, 

Pemasangan plang himbauan pajak. Dan tahap penggalian sumber PAD yang 

belum terpungut yaitu, Pendapatan serta Sosialisasi dan Inventarisasi sumber 

sumber-sumber pajak yang belum dikelola.. 



 

1. Kontribusi pajak daerah di dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Tanggamus selama tahun 2005-2009 rata-rata sebesar 30,72%, dengan kontribusi 

yang terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 35,74%. 

2. Pendapatan pajak daerah selama tahun 2005-2009 didominasi oleh pajak 

penerangan jalan. Pajak ini yang menjadi penyumbang paling besar dalam pajak 

daerah, sedangkan pajak hiburan memberikan kontribusi yang paling kecil 

diantara pajak lainnya. 

 

B. Saran-saran 

 

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan 

pajak harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berlanjut agar 

penerimaan pajak tersebut dapat meningkat sehingga diharapkan pada akhirnya 

akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari 

pemerintah pusat 

Sistem pengawasan yang baik, akan memberikan dampak kearah peningkatan 

penerimaan pajak, karena akan mendorong terciptanya : 

1. Peningkatan jumlah wajib pajak 

2. Peningkatan cara penetapan pajak 

3. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada 

waktunya 

4. Peningkatan dalam system pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal 

pencarian data dan tunggakan pajak yang akan mempermudah penagihannya serta 

Memperbaiki administrasi maupun operasional yang meliputi : 



 

1. Pengawasan dan pengendalian yuridis yang sesuai dengan ketetapan UU dan 

juga Perda yang berlaku di kabupaten Lampung Selatan 

2. Pengawasan dan pengendalian teknis dimana hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam hal pembayaran pajak 

3. Pengawasan dan pengendalian piñata usahaan ditujukan pada kegiatan para 

pelaksana dan ketertiban administrasi. 

Dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola pajak itu sendiri, 

dalam hal ini merupakan usaha yang positif dengan menggerakkan dan 

mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mengikutsertakan dan juga pelatihan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kegiatan 

penyuluhan kepada masyarakat pentingnya membayar pajak yang akan di 

gunakan untuk pembangunan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


