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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai pengaruh penerimaan PBB dan penerimaan tunggakan PBB terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2014-2018, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. Dengan nilai koefisien yang positif, hal tersebut menunjukkan bahwa 

jika penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan, maka 

pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan. 

2. Penerimaan tunggakan PBB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.. 

Hal tersebut berarti jika penerimaan tunggakan pajak bumi dan bangunan 

mengalami kenaikan, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami 

kenaikan. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi 

penerimaan pajaknya memiliki pengaruh terhadap wajib pajak untuk 

melakukan pemenuhan utang perpajakannya 

3. Penerimaan PBB dan penerimaan tunggakan PBB berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa jika penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dan 

penerimaan tunggakan pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan maka 

akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Artinya 

penerimaan PBB dan penerimaan tunggakan PBB adalah hal yang saling 

berkaitan dan sangat memberikan kontribusi terhadap baik buruknya 

pendapatan asli daerah.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta simpulan mengenai penelitian ini, 

maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut 

1. Bagi pemerintah untuk terus memaksimalkan inovasi dan strategi yang telah 

dibuat, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak terutama pajak 

bumi dan bangunan sehingga mampu meningkatkan penerimaan  negara. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan PBB dan penerimaan 

tunggakan PBB terhadap pendapatan asli. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan penelitian pada kantor pemerintahan lain di Indonesia dan 

periode lain yang berbeda. 
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