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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan hipotesis dan mengacu pada perumusan 

serta tujuan  dari  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan-kesimpulan  

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  Uji  t  (parsial)  pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan daerah, dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

statistik menunjukkan hasil t hitung lebih kecil dari t tabel (0,981 < 2,035).  

Sedangkan  tingkat  signifikannya 0,334 > 0,05.  Oleh  karena  itu  Ha1 ditolak  

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pajak bumi 

dan bangunan dengan pendapatan daerah. 

2. Berdasarkan Uji t (parsial)  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, dapat  dilihat  bahwa  

hasil  pengujian  statistik  menunjukkan hasil t hitung lebih kecil dari t tabel 

(1,668 < 2,035). Sedangkan tingkat Signifikannya 0,105 > 0,05. Oleh karena 

itu Ha2 ditolak yang menyatakan bahwa tidak  terdapat  pengaruh signifikan  

antara  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan  pendapatan 

daerah. 

3. Berdasarkan Uji F (Simultan), pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap   pendapatan  daerah   yang   menjadi   variabel   dependen.  Hal   ini 
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ditunjukkan dengan nilai Signifikansi 0,227>0,05, dan dengan F hitung 1,549 

dan diketahui nilai F tabel 3,28 , dapat dilihat bahwa 1,549 < 3,28   maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

tidak berpengaruh signifikan secara simultan,  maka  hipotesis  Ha3 ditolak,  

artinya  menerima  hipotesis  Ho3,  yaitu  secara  simlutan  variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

4. Berdasarkan nilai R square Seluruh variabel bebas yaitu pajak bumi dan 

bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mempengaruhi  

variabel  pendapatan  daerah  sebesar 8,6%, sisanya sebesar 91,4% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Dari  hasil  penelitian  maka  ada  beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  saran  

yaitu sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari 

sumber-sumber pendapatan daerah baik dari pemungutan pajak ataupun 

lainnya guna untuk meningkatkan pedapatan daerah Kota Sukabumi 

2. Meningkatkan   kegiatan   penyuluhan   pada   masyarakat   yang   dapat 

membuka  cakrawala  berpikir  masyarakat  tetang  betapa  pentingnya pajak  

yang  mereka  bayar  untuk  kelangsungan  kegiatan  di  Kota Sukabumi 

sehingga mereka taat membayar pajak.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya disarankan  untuk  menambah  variabel  

lain  yang  berkaitan  dengan pendapatan daerah. 


