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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dengan judul Pengaruh 

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Cimahi maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Cimahi periode 2004 s/d 2012 secara parsial. Hasil 

perhitungan yang didapatkan dengan menggunakan SPSS 17,0 for windows 

menyatakan besar pengaruh / ada pengaruh mengenai pajak terhadap pendapatan 

asli suatu daerah dan sudah terbukti melalui Kota Cimahi. 

2. Ada pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Cimahi periode 2004 s/d 2012 secara simultan. Uji simultan 

ini pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variable bebas 

yang dimasukan dalam sebuah penelitian ini berpengaruh secara simultan 

terhadap variable terikat. Dan melalui penelitian yang saya buat, menggunakan 

SPSS 17,0 for windows membuktikan ada pengaruh yang terjadi secara simultan.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil dan kesimpulan yang telah didapatkan peneliti, maka peneliti ingin 

menyarankan beberapa hal baik kepada perusahaan maupun bagi akademisi, yaitu : 
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1. Bagi Pemerintah daerah Kota Cimahi : 

a. Untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor Pemerintah 

perlu memperhatikan dan memperbaiki pelayanan agar masyarakat merasa 

sangat puas, dengan cara memperhatikan semua keluhan dari masyarakat 

dalam melakukan pajak kendaraan bermotor. 

b. Pendapat asli daerah bukan bersumber dari pajak kendaraaan bermotor saja, 

sebaik pemerintah memperhatikan sumber pendapatan asli daerah yang lain 

seperti pajak restoran, hiburan dan lain sebagainya. Sebab pajak kendaraan 

bermotor masih dikelola oleh Pemerintah Propinsi. 

2. Bagi akademisi : 

a. Penelitian ini juga menunjukan bahwa pajak kendaraan bermotor secara 

positif mempengaruhi pendapatan asli daerah secara parsial maupun secara 

simultan. Perlu adanya penambahan faktor-faktor lain untuk diteliti lebih 

lanjut. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai penelitian 

lebih lanjut mengenai pajak kendaraan bermotor. 
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