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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 

menerapkan Pajak Progresif sejak diterapkan Peraturan Gubernur tentang 

pemungutan Pajak Progresif di Jawa Barat sejak tanggal 2 Januari 2011, dan 

di SAMSAT Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Bandung I 

Pajajaran  pada tanggal 3 Maret 2013. Tingkat persentase realisasi 

penerimaan pajak PKB pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2% 

dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 setelah diberlakukannya tarif 

pajak progresif. Besarnya persentase realisasi pajak progresif terhadap PKB 

sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 sebesar 2%.    

2.  Pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  SAMSAT Cabang 

Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Bandung I Pajajaran mempunyai arti 

yang cukup besar, semua kendaraan dapat teridentifikasi Kendaraan Roda 

Dua, Kendaraan Roda Empat dapat di kenakan tarif secara Progresif kepada 

pemilik kendaraan. Hasil  pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun 

2014 cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2%.
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai 

berikut.  

a. SAMSAT Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Bandung I Pajajaran   

1. Lebih banyak menyediakan loket pelayanan khusus pajak progresif untuk 

melayani konfirmasi secara langsung dengan wajib pajak, apabila wajib 

pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka sudah dipindah 

tangankan/dijual, maka wajib pajak untuk membuat surat pernyataan diatas 

materai, guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor mereka 

setelah divalidasi Kasi PKB agar tidak terjadi penumpukan antrian yang 

panjang.  

 2. SAMSAT Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Bandung I 

Pajajaran  harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui 

media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner, atau leaflet) dan media 

elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif dan 

lebih banyak menyediakan armada SAMSAT keliling.  

b. Wajib Pajak  atau pemilik kendaraan bermotor yang menerapkan peranan 

Tarif Pajak Progresif  

1. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif  terhadap wajib pajak kendaraan 

bermotor, diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan 

bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik 

nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnnya tidak
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dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya 

lagi.  


