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5.1. Simpulan  

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengambil kesimpulan : 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung berpengaruh terhadap 

pembangunan Kota Bandung bagian Utara selama tahun 2010-2014. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat 

rendah terhadap pembangunan Kota Bandung bagian Utara selama tahun 

2010 – 2014. 

3. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung terhadap 

Pembangunan Kota Bandung bagian Utara selama tahun 2010 – 2014 

dinilai sangat efektif meskipun mengalami naik turun di angka 1-16%.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari berbagai 

keterbatasan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang 

diperoleh. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan di riset yang 

seharusnya dilakukan, maka peneliti dengan ini memahami keterbatasannya yaitu: 

1. Hasil penelitian ini menggunakan sampel dari responden yang tinggal di 

Kota Bandung bagian Utara saja. Kemungkinan adanya perbedaan hasil 
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penelitian dan penarikan kesimpulan dapat saja terjadi apabila penelitian 

dilakukan pada objek penelitian yang berbeda.  

2. Peneliti hanya menggunakan kuesioner sehingga masih ada kemungkinan 

kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang cermat, 

responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan 

yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. 

3. Keterbatasan waktu yang dialami oleh peneliti membuat peneliti hanya 

dapat mengumpulkan kuesioner sebanyak 75 buah. Sehingga dengan 

adanya pengumpulan kuesioner yang lebih banyak kelak dapat merubah 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

 

5.3. Saran  

          Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.  

1. Bagi KPP Pratama Bojonegara 

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak, sebaiknya Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bojonegara harus lebih mensosialisasikan kepada Wajib 

Pajak pentingnya membayar Pajak serta mensosialisasikan kepada Wajib 

Pajak apa kontribusi yang mereka berikan bagi negara dan daerah. 

Sehingga dengan sosialisasi yang Kantor Pelayanan Pajak lakukan kepada 

Wajib Pajak dapat menyebabkan peningkatan perolehan Pajak Pusat dan 

Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan negara atau daerah. 
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2. Bagi Pemerintah Kota Bandung 

Pemerintah Kota Bandung sebaiknya lebih dapat mendistribusikan 

dana Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung bagi kepentingan Kota 

Bandung sehingga dana yang diperoleh tidak tertumpuk di kas daerah. 

Selain itu dengan pendistribusian yang dilakukan pemerintah Kota 

Bandung kelak akan membuat masyarakat merasakan manfaat dari Pajak 

Bumi dan Bangunan yang mereka bayarkan bagi pembangunan Kota 

Bandung. Dengan pembangunan daerah yang berhasil, akan memicu 

masyarakat Kota Bandung untuk rajin membayar pajak terutama Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian – penelitian selanjutnya dengan topik yang 

hampir sama, sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak, untuk 

menghindari sampel yang tidak valid maupun realiabel. 

Sebaiknya dilakukan observasi atau pengamatan langsung kepada 

objek penelitian, misalnya dengan melakukan wawancara kepada 

beberapa responden secara langsung. 

4. Bagi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

Sebaiknya masyarakat terutama masyarakat Kota Bandung taat 

membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan pajak 

bagi pemerintah pusat dan daerah akan membuat pembangunan di 

berbagai bidang seperti pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, 

sosial, politik, dan lain sebagainya berjalan dengan lancar.  


