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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung 

masih belum mencapai tujuannya. Hal itu dapat dilihat dari hasil sementara implementasi 

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran kebijakan masih tidak jelas karena bertentangannya tujuan kebijakan baik 

dari fungsi Budgetair yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dari 

fungsi Regulatornya yaitu menekan jumlah kendaraan bermotor.  

2. Dalam penerapannya, kebijakan ini masih belum didukung Sumber Daya yang 

memadai. Sistem Teknologi Informatika yang belum memadai mengakibatkan 

pengolahan data komputer yang tidak mendukung dalam pendataan. Spesifikasi 

alamat dan data kendaraan wajib pajak yang terkena pajak progresif belum ada.  

3. Sosialisasi belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah 

terpencil yang belum mengetahui Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. 

4. Para petugas Samsat sebagian sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan 

Standar Operasional (SOP) kebijakan dilihat dari hasil wawancara pada para wajib 

pajak. 
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5. Kondisi Sosial Masyarakat yang ada belum memiliki pengaruh yang positif terhadap 

penerapan kebijakan ini. Dapat terlihat dari masyarakat sebagai wajib pajak yang 

masih mencari celah agar tidak terkena Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan 

Bermotor ini. 

6. Kebijakan ini masih belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para pihak. 

Karena masih adanya beberapa oknum legislatif dan eksekutif yang belum 

mendukung berjalannya kebijakan ini dengan berbagai alasan masing-masing. 
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B. SARAN 

Dari Hasil Penelitian, Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor harus dilanjutkan, 

tetapi dilakukan beberapa perbaikan, yaitu : 

 

1. Agar tercapainya fungsi pengaturan (Regulasi) adalah harus ada sebuah tindakan 

tegas atau sebuah sangsi apabila ada masyarakat (wajib pajak) yang mencari celah 

untuk terhindar dari Pajak Progresif dengan melakukan pendataan rutin kendaraan 

penduduk yang dapat dibarengi dengan sensus penduduk. Yang kedua adalah 

fungsi dari sisi pendapatan (Budgetair) adalah harus adanya undang – undang atau 

peraturan yang lebih jelas yang mengatur tata cara pemungutan agar masyarakat 

yang akan melakukan pelanggaran terhadap aturan dapat dicegah. Selain itu target 

jumlah pendapatan setiap tahunnya harus ada dengan mempertimbangkan potensi, 

dan asumsi pertumbuhan ekonomi.   

2. Lebih dipersiapkan segala aspek pendukung agar Provinsi Lampung dapat 

menerapkan kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini dengan baik 

seperti kota-kota besar lainnya yang telah berhasil menjalankan kebijakan ini baik 

dari sistem birokrasi maupun infrastruktur. Selain dari pada itu, aspek pendukung 

lainnya yaitu penguatan IT layanan pajak di kantor – kantor samsat, dan 

penambahan fasilitas samsat demi optimalnya pendataan jumlah penambahan 

kendaraan bermotor setiap tahunnya untuk mengetahui potensi pertambahan nilai 

pajak secara akurat. 

3. Sosialisasi yang optimal harus dilakukan agar setiap masyarakat termasuk yang 

bertempat tinggal di daerah terpencil memahami dan mengetahui serta 
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membangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak dengan tertib dan 

disiplin. Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. 

4. Harus diberlakukan sistem reward dan punishment. Agar pegawai instansi penerap 

kebijakan yang kinerjanya sudah baik tidak mengendur, dan begitu pula pegawai 

yang kinerjanya kurang baik dapat meningkatakan kinerjanya. Pemerintah harus 

segera melakukan pemangkasan birokrasi struktural agar tercapainya kinerja yang 

efektif dan efisien.  

5. Pemerintah harus melakukan pembatasan baik dalam sisi produksi maupun dari 

sisi konsumsi kendaraan bermotor agar masyarakat tidak semena – mena membeli 

kendaraan tanpa memperhatikan segi lingkungan dan infrastruktur yang ada. 

6. Pihak Dispenda harus lebih meintensifikasikan koordinasi terkait kebijakan Pajak 

Progresif Kendaraan Bermotor terhadap pihak eksekutif maupun legislatif. 

 

 


