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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan berkaitan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pencapaian kinerja pajak Kabupaten Kediri ditunjukkan oleh beberapa 

indikator, yaitu perkembangan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun, 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD, serta tingkat pencapaiannya. Indikator 

perkembangan penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa dari tahun ke 

tahun terjadi peningkatan pada pendapatan pajak daerah. Selanjutnya bila 

dilihat dari kontribusinya tehadap PAD, jenis pajak daerah yang mempunyai 

kontribusi tertinggi adalah pajak penggunaan tenaga listrik diikuti dengan 

pajak reklame, pajak bahan galian golong C, pajak restoran, pajak hotel, 

pajak hiburan, dan pajak pencucian kendaraan bermotor. Di sisi lain, 

pencapaian target menunjukkan bahwa setiap pajak daerah selalu mencapai 

targetnya bahkan melebihi target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja pajak daerah di Kabupaten Kediri sudah cukup baik, namun masih 

harus dioptimalkan lagi. 

2. Dalam proses perumusan strategi intensifikasi dan ekstensifikasipajak 

daerah, diperlukan pengindentifikasian faktor internal dan eksternal 

determinan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluuang, serta 

ancaman yang dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Kediri. Hasil identifikasi 

faktor internal dan eksternal inilah yang kemudian dianalisis yang selanjutnya 

menghasilkan beberapa alternatif strategi yang dapat dijalankan DPPKAD 

Kabupaten Kediri. Dalam tahap input data berdasarkan matrik IFE dan EFE, 



93 
 

diperoleh angka -0,50 pada saelisih antara kekuatan dan kelemahan. Dan 

0,20 pada selisih antara kesempatan dan ancaman. Sehingga dalam SWOT, 

berada pada posisi kuadran III yang menunjukkan bahwa harus dilakukan 

upaya untuk menekan kelemaha sehingga peluang ayang ada dapat 

dimanfaatkan dengan baik sehingga penerimaan daerah akan meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari analisis strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah, terdapat beberapa saran berkaitan dengan 

implementasi strategi tersebut, yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keakuratan perhitungan potensi pajak daerah dengan 

memasukkan faktor determinan secara menyeluruh dan perkiraan 

pertumbuhan ditahun mendatang. Dengan memperhatikan faktor dominan 

tersebut diharapkan proyeksi pajak daerah menjadi lebih valid dan realistis. 

Selain itu juga dengan meningkatkan kapabilitas, kuantitas pegawai dan 

sarana penunjang dalam pemungutan pajak dan monitoring langsung 

lapangan. 

2. Dalam  upaya pengelolaan dan  peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan 

tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan  masyarakat. 

Upaya tersebut dapat  ditempuh melalui  penyederhanaan sistem  dan  

prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi  

pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan  

pengawasan atas pemungutan PAD 

3. Mengoptimalkan sosialisasi pajak daerah melalui media sosialisasi yang 

efektif. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan potensi jaringan 

sosialisasi melalui orsosmas. Selain itu juga dilakukan penyesuaian tarif 

pajak dan memberlakukan jenis pajak baru sesuai dengan kebijakan nasional 
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dengan mempertimbangkan asas, syarat, dan kriteria kelayakan pajak 

daerah. Dapat dilakukan dengan revisi atau penetapan perda pajak daerah 

yang baru sesuai dengan kebijakan nasional. 

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka 

hendaknya Pemkab merevisi atau mengganti perda-perda lama dan 

menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. 


