
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, 

maka untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam regresi sederhana antara 

Pendapatan Pajak Daerah terhadap Realisasi Belanja Publik Pemerintah Daerah 

Kota Bandung. Hal ini berarti apabila Pendapatan Pajak Daerah mengalami 

peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan pada besarnya Realisasi 

Belanja Publik, hal tersebut terbukti dari hasil analisis yang digunakan yaitu 

analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Dari 

hasil analisis tersebut diperoleh: 

a. Analisis Koefisien Korelasi 

Hasil analisis korelasi menunjukkan derajat keeratan hubungan antara 

Pendapatan Pajak Daerah dan Realisasi Belanja Publik adalah sebesar 

0,983. Ini mengandung arti bahwa diantara Pendapatan Pajak Daerah dan 

Realisasi Belanja Publik terdapat hubungan yang kuat dan mempunyai 

hubungan yang sifatnya searah (positif). 

b. Analisis Koefisien Determinasi 

Besarnya koefisien determinasi (r2) adalah 0,966 dan ini menunjukkan 

bahwa perubahan pada besarnya Realisasi Belanja Publik dipengaruhi oleh 

perubahan pada besarnya Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung sebesar 
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96,6% dan sisanya 3,4% ditentukan oleh faktor lain, misalnya hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. 

c. Analisis Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis atas pengaruh Pendapatan Pajak 

Daerah terhadap Realisasi Belanja Publik dengan menggunakan statistik 

uji “t” ternyata thitung = 7,539 lebih besar dari ttabel = 4,303 dan memiliki Sig 

= 0,017 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi yang dikehendaki 

sebesar 0,05. Dengan demikian Ho  ditolak dan Ha1 1 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Realisasi Belanja Publik. 

 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam regresi sederhana antara 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik Pemerintah 

Daerah Kota Bandung. Hal ini berarti apabila Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan pada besarnya 

Realisasi Belanja Publik, hal tersebut terbukti dari hasil analisis yang digunakan 

yaitu analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh:  

a. Analisis Koefisien Korelasi 

Hasil analisis korelasi menunjukkan derajat keeratan hubungan antara 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Realisasi Belanja Publik adalah sebesar 

0,964. Ini mengandung arti bahwa diantara Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

dan Realisasi Belanja Publik terdapat hubungan yang kuat dan mempunyai 

hubungan yang sifatnya searah (positif). 
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b. Analisis Koefisien Determinasi 

Besarnya koefisien determinasi (r2) adalah 0,930 dan ini menunjukkan 

bahwa perubahan pada besarnya Realisasi Belanja Publik dipengaruhi oleh 

perubahan pada besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kota Bandung 

sebesar 93% dan sisanya 7% ditentukan oleh faktor lain, misalnya Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dan lain-lain. 

c. Analisis Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis atas pengaruh Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik dengan menggunakan 

statistik uji “t” ternyata thitung = 5,155 lebih besar dari ttabel = 4,303 dan 

memiliki Sig = 0,036 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi yang 

dikehendaki sebesar 0,05. Dengan demikian Ho  ditolak dan Ha2 2 diterima, 

maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Realisasi Belanja Publik. 

 

3. Terdapat pengaruh yang positif secara simultan antara Pendapatan Pajak Daerah 

dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik. Hal tersebut 

terbukti dari hasil analisis korelasi yang menunjukkan bahwa korelasi antara 

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan Realisasi 

Belanja Publik bertanda positif yaitu sebesar 0,983. Namun korelasi tersebut 

tidak signifikan, hal ini terbukti dari hasil Fhitung yang telah dikonsultasikan 

dengan F . Ternyata nilai F lebih kecil dari Ftabel hitung tabel (14,526 < 199,5), dengan 

demikian Ho  diterima dan Ha3 3 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara simultan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Realisasi Belanja Publik.  
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa 

saran yang bisa dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

 Khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandung hendaknya mengoptimalkan 

upayanya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, mengingat pajak daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Upaya tersebut dapat 

ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat 

ekstensifikasi.  

 Adapun kebijakan intensifikasi perpajakan daerah dapat berupa sosialisasi 

perpajakan daerah, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan 

sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajak. Sedangkan untuk ekstensifikasi pajak dapat dilakukan 

dengan cara menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber 

pendapatan pajak daerah yang baru. 

 

2. Bagi Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang serupa, dapat: 

• Meneliti variabel lain dari laporan keuangan Pemerintah Daerah, seperti 

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dapat dipisahkan untuk Dana 

yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dibandingkan dengan Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pendapatan 

yang bersumber dari Dana Perimbangan, pada tahun-tahun setelah terbit 

kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah. 
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• Memperluas data penelitian yang digunakan, jumlah sampel pada penelitian 

ini hanya untuk periode 4 tahun pasca penerbitan kebijakan pemerintah 

daerah mengenai Otonomi Daerah. 

 

3. Masyarakat 

 Masyarakat luas diharapkan agar dapat lebih mampu memberikan kontribusi 

pemikiran dan partisipasi langsung (taat membayar pajak) bagi upaya yang 

dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bandung, karena masyarakat merupakan pihak yang dapat 

merasakan baik secara langsung memberikan kontribusi pendapatan dan merasakan 

manfaat dari belanja yang dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah 

Daerah. 
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