
 

5.1.      Kesimpulan  

Untuk  mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

Dana Perimbangan Daerah, yang tertuang dalam skiripsi yang berjudul “Efektivitas 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Dana Perimbangan” (studi kasus di 

DIPENDA Kota Bandung). Penulis telah melakukan penelitian, maka berdasarkan 

penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

a. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung telah memiliki Sub Dinas 

tersendiri yang menangani khusus tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam pelaksanaannya 

Sub Dinas tersebut telah memiliki struktur organisasi yang memadai, dimana 

terdapat 3 (tiga) seksi, yaitu seksi penagihan dan seksi tunggakan serta seksi 

BPHTB.  

b. Setiap tahunnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan, secara keseluruhan peningkatan 

tersebut sebesar Rp.61,909,708,747,00 atau sekitar 34%. Hal ini menunjukkan 

walaupun Kota Bandung mengalami perkembangan yang pesat, pemerintah 

Kota Bandung dapat melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

secara memadai dan dengan baik. 

c. Dana Perimbangan Kota Bandung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 

mengalami peningkatan, secara keseluruhan peningkatan tersebut sebesar 

Rp.164.260.706.233,00. Ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami 

perkembangan. 

d. Seiring dengan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan 

Dana Perimbangan juga terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan 

karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Dana 

Perimbangan yang beasal dari pajak. Artinya, Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan berpengaruh terhadap Dana Perimbangan Kota Bandung, yang 

terbukti dari hasil analisis regresi dan analisis korelasi dalam penelitian yang 

dilakukan penulis sebagai berikut : 



 

1. Hasil analisis regresi yang ditunjukan untuk menaksir 

hubungan antara Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(variable independent) dan Dana Perimbangan (variable dependent) dengan 

menggunakan persamaan Y  =  a + bX, menunjukkan bahwa nilai b adalah 

4.9175 artinya setiap penambahan 1 milyar selisih Pajak Bumi dan 

Bangunan akan menambah dana perimbangan  sebanyak 4.9175 milyar 

rupiah. Dengan nilai a konstan adalah 129.7582 milyar rupiah. Sehingga  

diperoleh  persamaan   Y = 129.7582 – 4.9175 X. 

2. Hasil analisis korelasi tujuan untuk mengetahui tingkat keeratan serta arah 

hubungan antara efektivitas penerimaan Pajak Bumi (variable idependent) 

dan Bangunan dengan dana perimbangan (variable dependent) yang diraih, 

menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau r adalah 0.6742 (positif), 

berarti terdapat hubungan korelasi positif yang sempurna antara variabel X 

(Pajak Bumi dan Bangunan) dan variabel Y (dana perimbangan) yang 

bersifat searah, artinya bahwa dengan adanya peningkatan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan mengakibatkan peningkatan pada Dana Perimbangan, 

ataupun sebaliknya. Sedangkan besarnya koefisien determinasi atau KD  

adalah 45.45% artinya bahwa kontribusi efektivitas penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan terhadap Dana Perimbangan sebesar 45.45%, dan sisanya 

kontribusi faktor – faktor lainnya.  

3. Pengujian hipotesis untuk efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap Dana Perimbangan daerah menggunakan statistik uji “t” dengan 

tingkat signifikan 0.95 atau α = 0.05 menunjukkan thitung sebesar 2.582 dan 

dengan derajat kebebasan atau df sebesar 8, maka dapat diketahui ttabel  

sebesar 2.306. Ini  menunjukkan  bahwa thitung ≥ ttabel  yang artinya Ho ditolak 

atau Ha diterima. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan penulis “Pengaruh 

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Dana 

Perimbangan Daerah” dapat diterima. 

 



 

 

5.2.      Saran 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengajukan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan 

Kota Bandung khususnya Sub Dinas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung, agar dapat 

melakukan penyuluhan dan lebih mensosialisasikan mengenai pentingnya membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu kepada Wajib Pajak, sehingga terjadi 

pemerataan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Target Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai. 
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