
 

83 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis tentang analisis 

tingkat efektivitas, kontribusi dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat-

alat berat/besar pada UPT BAKEUDA Bangka , maka penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Prosedur penetapan pajak, penagihan dan pemungutan pajak kendaraan alat-

alat berat/besar di UPT BAKEUDA Bangka dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 

2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. 

2. Tingkat efektivitas dari pajak kendaraan alat-alat berat/besar di UPT 

BAKEUDA Bangka mengalami kenaikan dan penurunan fluktuatif. Kenaikan 

tingkat efektivitas di UPT BAKEUDA Bangka disebabkan karena banyaknya 

wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan alat-alat berat/besar baru, 

sehingga berdampak pada realisasi penerimaan pajak kendaraan alat-alat 

berat/besar di UPT BAKEUDA Bangka diatas target yang ditetapkan. 

Penurunan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan alat-alat 

berat/besar disebabkan karena nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) alat-alat 

berat/besar mengalami penurunan, penurunan tingkat efektivitas ini juga 

disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang melakukan penjualan atas 

alat-alat berat/besar yang dimilikinya. 
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3. Besaran kontribusi pajak kendaraan alat-alat berat/besar di UPT BAKEUDA 

Bangka dapat dikatakan sangat kurang, hal ini disebabkan karena semakin 

berkurangnya lahan eksploitasi tambang di Banga Belitung seiring dengan 

semakin menipisnya cadangan timah yang dapat dihasilkan, sehingga banyak 

wajib pajak pribadi maupun badan yang melakukan penjualan atas alat-alat 

berat/besar yang dimilikinya yang mana tentunya hal tersebut juga berdampak 

pada besaran realisasi penerimaan pajak yang harus didapatkan mengalami 

penurunan, sehingga berpengaruh pada tingkat kontribusi yang juga 

mengalami penurunan.  

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan penelitian yang penulis hadapi dalam melakukan 

pengambilan data untuk penelitian ini adalah: 

1. Data yang dianalisis hanya terdiri dari 3 (tiga) tahun yakni 2015, 2016, dan 

2017. 

2. Adanya kerahasiaan dari beberapa data yang tidak boleh diketahui oleh 

umum pada seksi penagihan pajak menyebabkna tidak semua data dapat 

dilihat. 
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5.3  Saran 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis tingkat efektivitas, 

kontribusi dan pelaksanan pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat/besar pada 

UPT BAKEUDA Bangka saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan  penelitian serupa agar dapat 

melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan memperluas wilayah 

penelitian dan memperbanyak jumlah objek pajak yang akan diteliti. 

 

 

  


