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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian data 

dengan menggunakan software SPSS 16.0, yaitu dengan menggunakan metode 

regresi berganda dan uji asumsi klasik serta melakukan pembahasan mengenai sistem 

pemungutan pajak pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandung. 

1. Berdasarkan uji t dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di 

Kota Bandung. 

2. Berdasarkan uji t dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

di Kota Bandung. 
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3. Pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 

berdasarkan Uji F dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa variabel 

penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan periode 2008-2012 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Bandung. 

4. Besar pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung sebesar 0.8649 %. Dan pengaruh 

penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung sebesar 42.7716%. 

5. Besar pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Bandung yaitu sebesar 42.8%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan 

sisanya sebesar 57.2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu : 

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung 

1. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan terus mensosialisasikan dan 

memaksimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan. 
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2. Dalam usaha meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB dapat dilakukan 

dengan usaha ekstensifikasi, mengingat potensi PBB dan BPHTB masih 

sangat luas. 

3. Pemerintah daerah Kota Bandung sebaiknya memperbaharui data-data PBB 

yang dimiliki sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masing-

masing wajib pajak. 

4. Pemerintah daerah melakukan penagihan PBB kepada wajib pajak-wajib 

pajak yang menunggak agar penerimaan dana bagi hasil PBB meningkat. 

2. Bagi wajib pajak 

Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya 

dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah 

di Kota Bandung yang juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandung.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutanya dengan tempat penelitian yang berbeda. 
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