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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

  Pada bagian ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan masalah 

yang telah dirumuskan pada bab satu dan juga berdasarkan pada hasil penelitian 

yang telah dibahas pada bab empat dengan bantuan analisis statistik. 

  Analisis statistik tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana. Selain itu juga dilakukan suatu pengujian hipotesis dengan 

menggunakan alat uji t dan koefisien determinasi yang berkaitan dengan 

bagaimana pengaruh tarif iklan dan pajak iklan terhadap pendapatan radio (studi 

kasus pada PT. Radio Fortuna Bewara Suara Sukabumi) Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Pengaruh Tarif Iklan terhadap Pendapatan Radio Fortuna berpengaruh 

positif berdasarkan hasil perhitungan SPSS, nilai t-hitung sebesar 2,389 

dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5% diperoleh nilai t-tabel 

sebesar 2,001 sehingga t-hitung < t-tabel (2,389 < 2,001) dikarenakan t-

hitung lebih besar daripada t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis awal ditolak yang berarti tarif iklan secara parsial berpengaruh 

positif terhadap pendapatan radio. 

 Semakin tinggi tarif iklan yang ditentukan oleh pihak radio maka akan 

meningkatkan pendapatan radio pada tahun tersebut. Hal tersebut telah 
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sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemilik radio yang terus 

meningkatkan tarif iklan setiap tahunnya.  

2. Pengaruh Pajak Iklan terhadap Pendapatan Radio Fortuna berpengaruh 

positif berdasarkan hasil perhitungan SPSS, nilai t-hitung sebesar 

3,834dengan mengambil taraf signifikandapa α sebesar 5% diperoleh nilai 

t-tabel sebesar 2,001 sehingga t-hitung < t-tabel (3,834< 2,001) 

dikarenakan t-hitung lebih besar daripada t-tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis awal ditolak yang berarti pajak iklan secara parsial 

berpengaruh positif terhadap pendapatan radio. 

 Pendapatan yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengakibatkan jumlah 

hutang pajak yang besar. Radio fortuna, setiap tahun mengalami fluktuasi 

pendapatan sehingga jumlah hutang pajak yang harus dibayarkan 

menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh radio 

fortuna, saat pendapatan naik maka hutang pajak pun akan naik dan 

sebaliknya saat pendapatan turun maka hutang pajak akan ikut turun. 

3. Pengaruh Tarif Iklan dan Pajak Iklan terhadap Pendapatan Radio Fortuna 

berpengaruh positif berdasarkan hasil berdasarkan hasil perhitungan SPSS, 

diperoleh nilai F-hitung sebesar 5% diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,155 

sehingga F-hitung < F-tabel (10,569 < 3,155) dikarenakan F-hitung lebih 

besar daripada F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal 

ditolak yang berarti tarif iklan dan pajak iklan secara simultan berpengaruh 

positif terhadap pendapatan radio.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengajukan beberapa saran kepada PT. Radio Fortuna Bewara Suara Sukabumi 

sebagai berikut : 

1. Penetapan tarif iklan pada radio diharapkan perusahaan dapat meninjau 

kembali perhitungan harga tarif iklan tersebut sesuai dengan situasi dan 

kondisi saat ini, mengingat banyaknya persaingan antar radio di Kota 

Sukabumi, karena dengan peninjauan kembali perhitungan harga tarif iklan 

tersebut diharapkan agar selanjutnya pendapatan perusahaan dapat 

meningkat.   

2. Perusahaan diharapkan tetap mempertahankan pembayaran pajak selalu tetap 

waktu. 

3.  PT. Radio Fortuna memberikan promo iklan di media sosialnya seperti 

instagram, facebook, twitter dan websitenya, mengingat tingginya persaingan 

dengan media digital, agar promo iklan dapat menyentuh kepada masyarakat 

dengan lebih luas dan radio tetap menjaga hubungan baik dengan pengiklan 

melalui bonus yang diberikan untuk tambahan frekuensi jam tayang iklan 

atau memberikan potongan harga tarif iklan untuk terus bekerjasama dengan 

radio.  

 

 

 

 


