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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak 

Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung pada tahun 

2009-2013, dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandung dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah: 

Secara Ekstensifikasi: 

a. Mendata ulang objek-objek pajak yang ada dengan cara terjun secara 

langsung ke lapangan  

b. Memperbaiki sistem administrasi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

agar menghasilkan data yang konkrit  

c. Memantau objek pajak yang baru pada tahun berjalan  

d. Memberikan sosialisasi pajak kepada masyarakat Kota Bandung  
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Secara Intensifikasi: 

a. Melaksanakan penggunaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Mencermati kesesuaian antar pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang 

diamati dengan profit usaha yang Nampak  

c. Memberikan Surat Teguran, Surat Konfirmasi Data, dan Surat Peringatan 

bagi Wajib Pajak yang belum membayar pajak hingga melampaui batas 

waktu  yang ditentukan  

d. Mengoptimalkan pendapatan dari jumlah Wajib Pajak tercatat  

e. Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan lapangan 

f. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang sudah 

terdaftar  

g. Mengadakan WP gathering setiap tahunnya.  

2. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa Ekstensifikasi Pajak 

Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung.  

3. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa Intensifikasi Pajak Reklame 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung.  

4. Berdasarkan uji simultan (F-test), dibuktikan bahwa Ekstensifikasi dan 

Intensifikasi Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
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terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini terbukti pada hasil 

uji F didapat nilai Fhitung 12,114 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,59. 

 

5.2 Saran  

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

a. Pemerintah hendaknya memperbaiki dan menggiatkan upaya-upaya 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang telah dilakukan selama ini seperti 

mengidentifikasi objek pajak baru/potensial, dan memperbaiki basis data 

objek pajak.   

b. Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka pemungutan Pajak Reklame 

diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan 

kesadaran wajib pajak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik 

ini disarankan untuk meneliti ekstensifikasi dan intensifikasi unsur pajak daerah 

lainnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Selain itu peneliti 

selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah selain ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak. Kemudian 
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periode penelitian yang digunakan sebaiknya lebih diperpanjang agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat.  

 


