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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah kota Cimahi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010 

sampai dengan 2014, survei dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Cimahi. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 20, yaitu dengan 

metode uji asumsi klasik dan metode uji linier sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa secara parsial penerimaan 

pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota 

Cimahi dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 97,2% sedangkan sisanya 

sebesar 2,8% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti. Dengan 

demikian semakin baik penerimaan pajak reklame, maka pendapatan asli daerah kota 

Cimahi akan meningkat. 
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5.2. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut, bagi: 

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi 

1) Jika dilihat dari pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan 

asli daerah di Kota Cimahi yang signifikan, sebaiknya dinas pendapatan 

daerah lebih memaksimalkan lagi penerimaan pajak reklame di Kota 

Cimahi dengan melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap 

subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame 

maupun objek pajak yaitu semua penyelenggaraan reklame untuk dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah.  

2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebaiknya terus berupaya 

meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame yang 

memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan daerah Kota 

Cimahi.  

3) Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebaiknya lebih mengoptimalkan 

lagi dalam menentukan target penerimaan pajak reklame. 

2. Wajib Pajak atau Masyarakat Kota Cimahi 

Wajib pajak reklame diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan 

pajak reklame dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan 

pajak di Kota Cimahi yang juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Cimahi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam melakukan penelitian agar dapat menambah variabel tidak hanya satu 

variabel dependen lainnya seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak 

hiburan, maupun pajak daerah lainnya. 
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