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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang dampak 

perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 

54 ayat 3, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya perubahan peraturan dari tahun 2014-2017 yang 

menggunakan Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dan 

perubahan aturan pada tahun 2018 atas berlakunya Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 membawa 

dampak positif karena menunjukkan kenaikan penerimaan Pajak Air Tanah 

meningkat. Untuk mengantisipasi wajib pajak yang protes karena kenaikan 

harga dasar Pajak Air Tanah cukup tinggi maka pemerintah sudah 

memberikan opsi dengan pengecekan kebenaran volume menggunakan alat 

water mater. 

2. Pencapaian target penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2014-2017 yang 

menggunakan Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dengan 

rata-rata sebesar Rp 1.557.575.750 dengan rata-rata realisasi Rp 

1.724.888.599. Sedangkan untuk target pada tahun 2018 yang sudah 

berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 

pasal 54 ayat 3 sebesar Rp 3.300.000.000 dengan realisasi Rp 5.284.765.430. 
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Untuk perhitungan persentase ketercapaian realisasi penerimaan Pajak Air 

Tanah pada tahun 2014-2017 paling tinggi pada tahun 2017 yaitu 121% dan 

untuk tahun 2018 sebesar 160%. 

3. Dalam perbandingan kenaikan target dan realisasi Pajak Air Tanah di 

Kabupaten Semarang bahwa kenaikan target tahun 2014-2017 yang 

berlakunya Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dibawah 10% 

dan tahun 2018 menggunakan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 mengalami kenaikan  

sebesar 99%. Realisasi pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan namun 

tidak melebihi 20% bahkan pada tahun 2016 turun menjadi -1%. Realisasi 

pada tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai 165% yang berhasil  

melebihi target. 

4. Untuk jumlah wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah tepat waktu dari 

tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Persentase paling rendah pada 

tahun 2014 dengan menggunakan Keputusan Bupati Semarang Nomor 

903/0001/2011 sebesar 79% serta persentase paling tinggi pada tahun 2018 

yang mencapai 93% atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3. Dengan kenaikan harga yang tinggi 

wajib pajak tidak terlambat saat membayar pajak dan tidak terkena sanksi. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan perhitungan maka penulis 

dengan ini dapat mengambil saran atau pendapat sebagai berikut : 

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

 

Diharapkan Badan Keuangan bisa membuka lowongan pekerjaan agar 

petugas di lapangan lebih banyak. 

2. Bagi Wajib Pajak 

 

Wajib pajak menggunakan air sesuai kebutuhan saja karena jika boros dalam 

penggunaan air maka bisa merusak alam dan sebagai wajib pajak yang benar 

harus memasang alat water mater agar perhitungan penggunaan air pasti 

sesuai kebutuhan. 

   3.  Bagi Penulis  

 

Bahwa penulis tidak memperoleh data mengenai pengelompokkan peruntukkan 

volume  pengambilan air tanah dalam terjadinya perubahan peraturan yang 

digunakan sehingga berpengaruh dalam penjumlahan wajib pajak. 


