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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.    Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh pelaksanaan 

ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak terhadap peningkatan Pendaparan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Garut, sebagai berikut : 

1. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, ialah 

sebagai berikut : 

a. Secara Ekstensifikasi 

 Mendata ulang objek-objek pajak yang ada dengan cara 

menertibkan administrasi maupun secara fisik dilapangan agar 

menghasilkan data yang konkrit 

 Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan ke kecamatan-

kecamatan dan desa-desa, minimal 1 bulan sekali (sesuai dengan 

kebutuhan) 

 Memonitor/memantau objek pajak yang baru pada saat tahun 

berjalan 

b. Secara Intensifikasi 

 Melaksanakan pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  
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 Melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan 

melakukan layanan “jemput bola” di wilayah kecamatan, dan 

desa-desa. 

 Membentuk Tim Penagihan pajak 

 Peningkatan kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak 

terutang   pajak yang tercatat. Dengan  memberikan sanksi 

administratif berupa denda terhadap penunggak pajak  

 Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan di 

lapangan. 

 Mengoptimalkan pendapatan dari jumlah wajib pajak yang tercatat 

2. .Signifikansi pengaruh ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak terhadap 

pendapatan asli daerah. 

a. Secara Simultan 

 Terdapat pengaruh yang signifikan antara ekstensifikasi pajak 

dan intensifikasi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah 

b. Secara Parsial 

 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ekstensifikasi 

pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 Terdapat  pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pajak 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini antara lain : 

5.2.1 Saran Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPPKA) Kabupaten Garut 

1. Optimalkan pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak 

daerah dalam mengantisipasi tumbuh kembangnya berbagai kegiatan 

pembangunan yang merupakan lahan terciptanya pajak daerah yang dapat 

mengeksplorasi seluruh potensi dan peluang yang ada. Hal ini penting 

untuk dilakukan karena telah secara nyata berpengaruh positif pada 

peningkatan pendapatan asli daerah, dengan demikian pemerintah daerah 

dapat kemampuan desentralisasi fiskalnya sehingga akan mengurangi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan keleluasaan 

daerah (local discreation) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. 

 

5.2.2 Saran Bagi Peniliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnnya yang melakukan penelitian dengan tema yang 

sama, diharapkan dengan objek penelitian yang cakupannya lebih luas. Mungkin 

tidak hanya satu kota bahkan kalau bisa dengan cakupan nasional. Selain itu dapat 

juga memperhatikan variabel lain seperti retribusi daerah. Dimana peneliti disini, 

tidak memperhatikan retribusi daerah dalam melakukan penelitiannya.  

 

 


