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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli 

daerah hal itu terjadi karena meningkatnya pertumbuhan kendaraan 

bermotor di kota sukabumi yang menjadikan meningkatnya juga pajak 

kendaraan bermotor , banyak nya minat masyarakat untuk memiliki 

kendaraan bermotor menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah  di wilayah kota sukabumi. 

2. Tidak terdapat pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor hal itu di 

karenakan masih rendahnya kesadaraan masyarakat untuk melaporkan 

kendaraanya menyebabkan masyarakat tidak melaporkan kendaraannya 

ketika berpindah tangan hal itu menunjukan tidak berpengaruhnya bea balik 

nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. 

3. Secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan 

pendapatan yang di terima pendapatan asli daerah belum memenuhi target 

pencapaian dari pendapatan asli daerah itu sendiri. 
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1.2 Saran  

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

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah sebaiknya bisa mempertahankan dan juga bisa terus 

meningkatkan pemerimaan pajak kendaraan bermotor karena pajak 

kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah , dan 

juga dengan cara memperkuat sanki/ denda serta memperbaiki sistem 

administrasi yang ada . 

2. Untuk bea balik nama kendaraan bermotor meskipun tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan, maka dari itu pemerintah masih perlu 

meningkatkan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor salah 

satunya dengan cara melakukan sosialisasi mengenai bea balik nama 

kendaraan bermotor kepada masyarakat, selain itu bisa melalui media 

contohnya pembuatan iklan serta bisa juga melakukann razia kendaraan 

bermotor secara berkala dan memberi surat teguran kepada wajib pajak 

yang belum melunasi kewajibannya  

3. Selanjutnya kepada Pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang 

profesional pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelayanan dan 

fasilitas bagi masyarakat meningkatkan sarana prasarana sebagai akses 

informasi untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dan untuk 

meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama, dan juga dapat dilakukannya evaluasi secara 

berkala guna melakukan perbaikan pelayanan dari waktu ke waktu. 


