
 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Hubungan kontribusi 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan 

Pendapatan Asli Daerah” (studi kasus pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat). 

Penulis telah melakukan penelitian, maka berdasarkan penelitian tersebut penulis 

mengambil kesimpulan bahwa : 

a. Dinas Pendapatan (DISPENDA) Propinsi Jawa Barat telah memiliki Sub Dinas 

tersendiri yang menangani khusus tentang pajak yaitu Sub Dinas Pajak. Dalam 

pelaksanaaannya Sub Dinas pajak telah memiliki struktur organisasi yang 

memadai, dimana terdapat 3 (tiga) seksi, yaitu seksi piutang pajak, seksi sengketa 

pajak dan seksi pembukuan. 

b. Setiap tahunnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 penerimaaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami 

peningkatan, secara keseluruhan peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor  tersebut 

sebesar Rp. 1,271,949,610,842.00 atau sekitar 20% dan peningkatan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor sebesar                                    Rp. 

1,799,843,355,073.00 atau sekitar 20%. Hal ini menunjukkan  bahwa keadaan 

Propinsi Jawa Barat telah mengalami perkembangan yang pesat. 



c. Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Barat dari tahun 2002 sampai dengan 

tahun 2006 mengalami peningkatan, secara keseluruhan peningkatan tersebut 

sebesar Rp. 4,115,189,744,631.00. Ini menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat 

mengalami perkembangan. 

d. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor   

mempunyai hubungan yang positif dengan Pendapatan Asli Daerah. Apabila 

Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh 

peningkatan pada besarnya Pendapatan Asli Daerah, dan apabila  Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor   mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh 

peningkatan pada besarnya Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terbukti dari 

hasil analisis regresi multiple linier dan analisis korelasi dalam penelitian yang 

dilakukan penulis sebagai berikut : 

1. Hasil analisis regresi multiple linier yang ditujukkan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan dan menaksir hubungan antara Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (variable independent) 

dengan Pendapatan Asli Daerah (variable dependent) dengan menggunakan 

persamaan Y  =  a + b1X1 + b2X2 menunjukkan bahwa nilai b1 adalah  2.192 

artinya setiap penambahan 10 milyar selisih Pajak Kendaraan Bermotor akan 

menambah Pendapatan Asli Daerah sebanyak 2.192 dalam 10 milyar rupiah 

dan nilai b2 adalah 0.655 artinya setiap penambahan 10 milyar selisih Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor akan menambah Pendapatan Asli Daerah 

sebanyak 0.655 dalam 10 milyar rupiah. Sehingga diperoleh persamaan Y     =  

7.456 + 2.192 X1 + 0.655 X2. 

2. Dengan melihat nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara PAD dengan 

PKB yaitu 0.990, PAD dengan BBNKB 0.930 dan PKB dengan BBNKB 

yaitu 0.876, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variable 

tersebut kuat dan bersifat searah. Kontribusi PKB terhadap PAD cukup besar 

yaitu 97.99% dan kontribusi BBNKB terhadap PAD (bila besarnya PKB 

dianggap konstan) yaitu 84.64%. Nilai t hitung  untuk uji hipotesis antara PKB 



dengan PAD yaitu sebesar 17.455   dan t hitung pengujian hipotesis antara 

BBNKB dengan PAD yaitu sebesar 6.288 dengan derajat kebebasan atau df 

sebesar 7, maka dapat diketahui t tabel sebesar 2.365. Ini menunjukkan bahwa   

t hitung ≥ t tabel yang artinya Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya bahwa 

hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Terdapat hubungan yang signifikan 

antara PKB dengan PAD, BBNKB dengan PAD dan PKB dengan BBNKB” 

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 Propinsi Jawa Barat . Adapun saran yang diajukan penulis adalah : 

1. Dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari 

Pendapatan Pajak daerah, agar penggunaan PAD untuk pembangunan daerah 

Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal. 

2. Pembangunan di daerah Jawa Barat itu membutuhkan dana yang cukup besar, 

salah satu penyumbang untuk pembangunan daerah yang cukup besar yaitu dari 

PAD oleh karena itu disarankan PAD harus dijaga kesinambungannya agar 

pembangunan daerah di Jawa Barat dapat terlaksana. 

3. PAD dari PKB dan BBNKB tetap harus dipertahankan demi menunjang 

pembangunan di Jawa Barat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


