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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh 

Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Nilai Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2012 sampai 2013 di Kota 

Bandung perbulan mengalami fluktuasi, hal tersebut disebabkan oleh sifat 

jumlah objek pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan 

yang tidak tetap dan sulit diprediksi, sehingga menyebabkan kontribusi 

BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap bulannya mengalami 

fluktuasi. Namun, dilihat dari data pertahun, realisasi dan kontribusi  

BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang 

signifikan. Selain itu BPHTB memiliki tingkat efektifitas yang sangat baik 

karena realisasinya mampu melebihi target yang ditetapkan. 

2. Nilai realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2011 sampai 2013 di 

Kota Bandung perbulannya mengalami fluktuasi, hal tersebut disebabkan 

oleh permasalahan ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak, 

kurang aktifnya fiskus dalam proses penagihan dan sifat dasar pengenaan 

pajak yaitu Nilai Perolehan Air yang salah satunya didasarkan pada 

volume pemakaian yang tidak tetap. Dengan demikian menyebabkan 
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kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap 

bulannya mengalami fluktuasi. 

3. Secara parsial, BPHTB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa BPHTB dan 

Pajak Air Tanah berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

 

5.2  SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung terus menggali potensi Pendapatan 

daerah terutama dari sektor Pajak Daerah seperti BPHTB dan Pajak Air 

Tanah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kualitas dan produktivitas pelayanan tugas dan fungsi DPKAD Kota 

Bandung di bidang pelayanan terhadap Wajib Pajak agar dapat 

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.  

2. Perlunya pihak DPKAD Kota Bandung melakukan program/kegiatan 

sosialisasi Peraturan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kota 

Bandung tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada 

Wajib Pajak, karena dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota 

Bandung tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut 

baik pihak DPKAD atau Wajib Pajak mempunyai satu pemahaman 
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terhadap Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang ditetapkan. Cara mensosialisasikan dengan baik dan tepat 

yaitu  mendatangi kelurahan-kelurahan sehingga penyampaiannya lebih 

efektif bagi masyarakat atau melalui media elektronik dan media cetak. 

3. Ditinjau dari segi Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus lebih aktif untuk 

berkonsultasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Account 

Representative (AR) adalah ujung tombak pelayanan. Selain mengawasi 

Wajib Pajak, AR juga dituntut untuk membimbing Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 


