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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang penulis uraikan di bab 

sebelumnya mengenai Efektivitas Tingkat Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah 

Penggunaan Aplikasi PANTAS pada BPKD Kota Sukabumi, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sebelum penggunaan aplikasi PANTAS, tingkat efektivitas pajak daerah 

mengalami penurunan. Meskipun demikian, rata-rata efektivitas tingkat 

penerimaan pajak sebesar 104% yang termasuk dalam kategori efektif dengan 

tingkat efektifitas terbesar sebesar 108% dan terkecil sebesar 102%, sedangkan 

setelah penggunaan aplikai PANTAS, tingkat efektivitas pajak daerah 

mengalami fluktuasi. Dimana, dalam 2 tahun pertama setelah penerapan 

aplikasi termasuk dalam kategori efektif, dan 2 tahun selanjutnya termasuk 

dalam kategori tidak efektif karena menghasilkan angka dibawah 100%. Hal 

tersebut terjadi karena realisasi penerimaan pajak tidak melampaui target yang 

telah ditetapkan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dan 

masih kurangnya pemahaman wajib pajak akan penggunaan Aplikasi 

PANTAS. Meskipun demikian, rata-rata efektivitas tingkat penerimaan pajak 

sebesar 113% yang termasuk dalam kategori efektif dengan tingkat efektifitas 

terbesar sebesar 136% dan terkecil sebesar 94% 
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2. Dari uraian diatas dapat dilihat, rata-rata tingkat penerimaan pajak daerah 

sesudah penggunaan aplikasi PANTAS naik sebesar 9%. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa penggunaan aplikasi PANTAS dapat meningkatkan 

efektivitas penerimaan pajak daerah pada BPKD Kota Sukabumi. Dengan 

demikian, diharapkan efektivitas penerimaan pajak daerah pada BPKD Kota 

Sukabumi di tahun-tahun selanjutnya dapat terus meningkat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan yang 

telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi harus lebih aktif 

mensosialisasikan Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) kepada wajib 

pajak, khususnya wajib pajak yang sudah berumur yang belum begitu familiar 

dengan penggunaan aplikasi. Selain itu, BPKD harus lebih tegas dan konsisten 

dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam 

melaporkan atau membayar tagihan pajaknya. Agar wajib pajak jera dan mulai 

patuh dalam kewajiban perpajakannya. 

2. Untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi wajib pajak, BPKD seharusnya bisa 

membuat inovasi salah satunya berupa penghargaan untuk wajib pajak yang 

taat, tidak perlu seputar materiil akan tetapi apresiasi sudah cukup berharga. 

Bisa dengan menyebarkan pamflet untuk wajib pajak yang taat lewat sosial 

media ataupun bisa berbentuk promosi gratis yang dilakukan oleh BPKD, hal 



73 
 

ini dilakukan tentunya untuk menjadi acuan bagi wajib pajak untuk selalu sadar 

akan pentingnya membayar pajak. 

 


