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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Operasional Perpajakan menjadi salah satu mekanisme peningkatan 

pendapatan daerah  dimana dilihat dari tanggungjawab yang 

berdasarkan dengan peraturan Undang-undang perpajakan. 

Operasional pajak yang berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang 

ada, mampu mentargetkan suatu pendapatan daerah dari sumber-

sumber penerimaan sesuai dengan keinginan. KPP Kedaton Bandar 

Lampung sejauh ini memberikan kontribusi terhadap pemerintah untuk 

memberikan anggaran kepada masyarakat agar dapat mengalokasikan 

anggaran dana yang sudah diproposikan oleh KPP Kedaton Bandar 

Lampung. 

2.  Dalam kitab Undang-Undang Perpajakan, KPP Kedaton pada 

dasarnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam sesuai dengan hukum 

perpajakan yang ada. Akan tetapi, pengelolaan perpajakan KPP 

Kedaton Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dalam 

penelitian ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada. Adapun yang 

menjadi ketidak sesuaian dengan syariat Islam dilihat dari 

pengalokasian atau pendistribusian pihak KPP Kedaton yang tidak 
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transparan dan salah sasaran. Dilihat dari sisi ekonomi Islam, 

pemungutan pajak yang bisa dibilang sebagai dharibah. Disisi lain ada 

jizyah yang dimana pembayaran pajak oleh non-muslim yang harus 

diwajibkan membayar untuk membantu peningkatan sebuah negara 

dan membantu kemaslahatan umat bersama. 

  

SARAN 

1. Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung perlu 

mengupayakan untuk meningkatkan operasional perpajakan yang 

sudah ditetapkan dalam perUndang-undangan perpajakan, agar 

masyarakat wajib pajak merasa puas dengan adanya operasional 

perpajakan yang dilakukan secara optimal. 

2. KPP Kedaton Bandar Lampung perlu menetapkan kebijakan guna 

mendukung pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang 

difokuskan pada upaya untuk menggunakan secara tepat, terpadu 

dan terarah terhadap pendapatan daerah dan penerimaan daerah 

lainnya. Pertumbuhan komponen pajak daerah akan menjadi faktor 

penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah serta 

peningkatan kemampuan peranan perusahaan daerah untuk 

memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan 

daerah, adapun sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah 

satu bagian dari operasional perpajakan. 
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3. KPP Kedaton Bandar Lampung perlu melakukan tanggungjawab 

secara optimal dalam kinerja untuk pengelolaan pelayanan dan 

lebih selektif memberikan anggaran terhadap instansi yang 

membutuhkan untuk pengalokasian dana, agar dilakukan secara 

tepat. Dimana anggaran alokasi yang diperuntukan belanja daerah 

lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum 

dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan umum. Selain itu, 

sekiranya KPP Kedaton Bandar Lampung dapat meningkatkan 

kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk pengelolaan 

sumber-sumber pendapatan sehingga dapat mengurangi beban 

belanja pemerintah. 

4. Untuk mengembangkan penelitian ini selanjutnya, penulis 

menyarankan agar penelitian ini diuji dengan menambah jumlah 

sampel yang diteliti  atau memasukkan variabel lain yang baru 

didalam penelitian. model penelitian ini juga perlu diuji lebih lanjut 

dengan menggunakan data dari perode yang berbeda, sehingga di 

dapat informasi yang dapat mendukung atau memperbaiki 

penelitian ini. 

5. Hendaklah pemerintah mengadakan traning simulasi pengelolaan 

perpajakan yang berbasis syariah, Walaupun negara Indonesia 

merupakan negara demokrasi yang patuh pada aturan dan hukum, 

akan tetapi telah terbukti dan banyak para cendekiawan yang 
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menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris 

yang mayoritas muslim. 




