
99

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung

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

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diakukan pada

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial ekstensifikasi pajak reklame berpengaruh signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin meningkatnya

ekstensifikasi pajak reklame pada DPPK kabupaten bandung maka semakin

meningkat PAD kabupaten bandung.

2. Secara parsial intensifikasi pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin meningkatnya  intensifikasi pajak

reklame pada DPPK kabupaten bandung maka semakin meningkat PAD

kabupaten bandung.

3. Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak reklame berpengaruh

sugnifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya dengan meningkatnya
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ekstensifikasi dan intensifikasi pajak reklame pada DPPK kabupaten

bandung maka dapat meningkatkan PAD kabupaten bandung.

4.2 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 Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

a. Pemerintah hendaknya memperbaiki dan menggiatkan upaya-upaya

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang telah dilakukan selama ini

seperti mengidentifikasi objek pajak baru/potensial, Mengoptimalkan

pendapatan dari jumlah Wajib Pajak tercatat dan menertibkan reklame liar

yang ada.

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, pajak
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penerangan jalan, dan sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya

disarankan untuk meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah selain ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.

Kemudian periode penelitian yang digunakan sebaiknya lebih diperpanjang

agar hasil yang diperoleh lebih akurat.


