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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan

mengenai Pengaruh daya pajak (tax effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Secara umum pengaruh daya pajak (tax effort) pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah berpengaruh, namun masih ada faktor lain yang

mempengaruhi yang tidak diteliti. Selain itu juga potensi pajak reklame

masih belum tergali secara menyeluruh oleh pemerintah. Dimana potensi

pajak reklame dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam

meningkatkan pelayanan publik atau pembiayaan yang dibutuhkan oleh

pemerintah Kota Bandung.

2. Secara umumpengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah sudah dalam kategori sangat efektif, tetapi bila

dilihat dari potensi pajak yang ada Efektivitas pemungutan Pajak Reklame

masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak reklame

yang terpasang di Kota Bandung belum memiliki izin atau masih ilegal

yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
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3. Secara umum Pengaruh daya pajak (tax effort) dan Efektivitas

Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota

Bandung memiliki hubungan yang rendah dan diterima. Pengaruh daya

pajak (tax effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tidak semua dipengaruhi dari

daya pajak (tax effort) dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame, namun

dipengaruhi oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam

penelitian  ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah

dilakukan oleh penulis maka penulis kemukakan saran – saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Bandung

a) Menggali potensi pajak reklame dan melakukan penggalian

potensi yang lebih detail dengan cara:

- Pendataan langsung terhadap penyelenggaraan reklame yang

ada di kota Bandung.

- Pendataan ulang reklame secara berkala misalnya tiap minggu

pendataan ulang .

b) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame

hendakna lebih ditingkatkan lagi dan petugas diharapkan bekerja

secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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c) Meningkatkan pelayanan dalam hal birokkrasi perizin reklame

sebaiknya bisa lebih di permudah hal ini dapat mendorong wajib

pajak akan memasang reklame sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan hal ini juga akan mengurangi bahkan menghilangkan

pemasangan reklame secara ilegal di kota Bandung. Karena jika

dilihat pada kemampuan masyarakat dalam membayar (ability to

pay)  yang cukup tinggi hal ini sangat mungkin dilakukan demi

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak

khususnya pajak reklame.

d) Menindak tegas para pelanggar dengan sanksi sesuai dengan

peraturan

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa,

disarankan agar meneliti lebih lanjut tentang faktor –faktor lain yang lebih

berpengaruh dalam meningkatkn penerimaan pajak daerah , seperti strtegi

pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

perpajakannya. Peneliti selanjutnya bisa juga menambahkan indikator

ekonomi seperti efisiensi. Dan bisa mengganti pajak reklame dengan pajak

daerah lainya maupun retribusi daerah.


