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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat simpulkan 

bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli 

daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kota Salatiga masuk 

dalam kategori pajak yang sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100 

persen), efektif (yang berkisar lebih dari 90 persen sampai dengan 100 

persen), dan cukup efektif (yang berkisar lebih dari 80 persen sampai 

dengan 90 persen). 

2. Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD Kota 

Salatiga berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang baik, 

dengan kata lain bahwa kontribusi masing-masing komponen pajak daerah 

berkisar antara lebih dari 1 persen sampai dengan 15 persen terhadap PAD. 

Untuk pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1.76 persen 

terhadap PAD. Untuk pajak restoran memberikan kontribusi rata-rata 

sebesar 1.30 persen terhadap PAD. Untuk pajak hiburan memberikan 

kontribusi rata-rata sebesar 0.22 persen terhadap PAD. Untuk pajak reklame 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1.45 persen terhadap PAD. Untuk 

pajak penerangan jalan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 14.38 

persen terhadap PAD. Untuk pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata 

sebesar 0.01 persen terhadap PAD. Dari enam pos pajak daerah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Kota Salatiga, pos pajak daerah yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan 

jalan. Kemudian pos pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah 

adalah pajak parkir. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi 

pemerintah Kota Salatiga dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli 

daerah adalah  sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu melakukan identifikasi permasalahan, kelemahan, 

kekuatan, peluang dan tantangan dalam sisem dan prosedur penerimaan 

pajak daerah. Hal ini menjadi penting sebagai pondasi awal dalam membuat 

perencanaan program peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari 

pajak daerah. 

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah Kota Salatiga 

perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai 

target, diantaranya : Dengan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak 

membayar atau telat membayar pajak daerah sehingga berimbas terhadap 

menurunnya penerimaan pajak daerah, dengan memberikan penyuluhan 

kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka ikut serta 

dalam pembangunan daerah, dan dengan meningkatkan pelayanan petugas 

pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak 

daerah. 

 


