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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-kesimpula sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan Uji t (parsial) pajak hotel, menunjukan thitung sebesar 0,639 

dengan tingkat signifikasi 0,525 nilai thitung 0,639 < 2,001, dapat diartikan 

bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan 

nilai signifikasi 0525 < 0,05 menunjukan  tidak terdapat pengaruh signifkan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah 

2. Berdasarkan Uji t (parisal pajak restoran, menunjukan thitung sebesar 0,184 

dengan tingkat signifikasi 0,854 nilai thitung 0,184 < 2,001, dapat diartikan 

bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, 

dan nilai signifikasi 0,854 < 0,05 menunjukan tidak berpengaruh signifkan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah 

3. Berdasarkan Uji t (parsial) pajak reklame, menunjukan thitung sebesar 0,458  

dengan tingkat signifikasi 0,649 nilai thitung 0,458 < 2,001, dapat diartikan 

bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, 

dan nilai signifikasi 0,649 < 0,05 menunjukan tidak pengaruh signifkan. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. 

4. Berdasarkan Uji F (Simultan), menunjukan nilai signifikasi 0,881 dan nilai 

signifikasi Fhitung sebesar 0,221  dengan Ftabel dengan df pembilang 3 dan df 

penyebut 56 sehingga diketui nilai Ftabel 2,77. Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai Fhitung 0,221 <  Ftabel  2,77. Dari hasil tersebur 

menunjukan bahwa dengan signifikasi 0,881 > 0,05, maka hipotesis Ha 

ditolak, artinya menerima hipotesis Ha, yaitu secara simlutan variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

5. Seluruh variabel bebas yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame 

secara simultan mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah sebesar 

1,2%, sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi diharapkan 

dapat mengelola pajak daerah dengan baik lagi sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

2. Meningkatkan efektivitas pendataan terhadap WP yang tidak memiliki 

NPWPD dengan cara observasi lapangan berkala 

3. Meningkatkan kemampuan SDM dengan cara melakukan pelatihan dan 

program – program pendidikan yang berkaitan dengan pengolahan pajak 

dan PAD. 
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4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat 

membuka cakrawala berpikir masyarakat tetang betapa pentingnya 

pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan di Kabupaten 

Simalungun sehingga mereka taat membayar pajak. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dalam dalam penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menambah variabel lain yang berkaitan dengan 

pendapatan asli daerah.  


