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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada bab pembahasan, 

maka dari itu penulis menyimpulkan hasil akhir penelitian upaya meningkatkan 

potensi pajak kendaraan bermotor melalui penelusuran kendaraan bermotor yang 

tidak melakukan daftar ulang pada P3DW Kab.Sukabumi I Cibadak, adalah sebagai 

berikut :  

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa besar potensi 

penelusuran KTMDU dengan realisasi penerimaannya belum tercapai 

sepenuhnya dari tahun ketahun, hal tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak 

yang belum membayarkan pajaknya dikarenakan mengalami penurunan 

pendapatan ekonomi akibat Covid-19, hal ini sangat berdampak pada 

realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada P3DW 

Kab.Sukabumi I Cibadak yang belum optimal. 

2. Tata cara penelusuran KTMDU diawali oleh tim penelusur yang 

mendatangi kediaman wajib pajak dengan membawa SPKP2KB sebagai 

bukti keterlambatan wajib pajak yang belum membayarkan pajkanya.  

3. Proses penelusuran KTMDU yang sedang ditelusuri oleh penelusur kerap 

kali mendapatkan permasalahan yang tidak sedikit penelusur alami, seperti 

kendala perjalanan dan alat transportasi yang belum memadai.  

4. Berkaitan dengan permasalahan yang dirasakan oleh tim penelusur, solusi 

yang diberikan diantaranya adanya biaya transportasi untuk tim penelusur 
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serta ketersediaan wajib pajak dikumpulkan disuatu tempat untuk 

memudahkan tim penelusur menjangkau daerah tersebut.  

5.2 Saran 

 Atas dasar pengetahuan, pengalaman Praktek Kerja Lapangan (PKL), serta 

proses pembuatan tugas akhir ini, penyusun menyarankan beberapa hal dibawah 

ini, antara lain:  

1. Potensi kedepan, diharapkan realisasi KTMDU lebih meningkat lagi, 

dikarenakan kondisi perekonomian yang sudah mulai pulih, pasca pandemi 

Covid-19.  

2. Perlu diadakannya evaluasi kinerja tim penelusur secara berkala, untuk 

memastikan bahwa tim penelusur benar-benar menjalankan tugasnya 

dengan baik. 

3. Diadakannya rapat rutin antara pegawai kantor dengan tim penelusur, guna 

untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh tim 

penelusur, dan diharapkan segera menemukan jalan keluar atas 

permasalahan tersebut. 

4. Perlu adanya pemberian reward atau penghargaan kepada tim penelusur 

yang telah mencapai target yang telah ditentukan, guna untuk memberikan 

semangat agar kinerja tim penelusur sesuai dengan apa yang diharapkan.  
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