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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Didasarkan dari analisis dan pembahasan penelitian ini didapat kesimpulan 

bahwa : 

1. Jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pajak, karena banyaknya jumlah 

jumlah penduduk mencerminkan banyaknya wajib pajak sehingga, semakin 

banyak wajib pajak, semakin banyak pajak yang dibayarkan sehingga 

penerimaan pajak juga meningkat. 

2. Pendapatan per kapita mempengaruhi penerimaan pajak, karena pendapatan 

per kapita menjadi salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk yang 

berarti semakin banyak masyarakat yang mampu membayar retribusi 

pemerintah ketika pendapatan per kapita tinggi. 

3. Inflasi mempengaruhi penerimaan pajak, karena penurunan inflasi dalam 

jangka pendek dapat menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak, hal 

ini mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya produksi barang dan jasa, 

sehingga semakin banyak yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat 

meningkat. 

4. Jumlah kendaraan bermotor tidak mempengaruhi penerimaan pajak, karena 

rendahnya kepatuhan masyarakat dan banyak dari masyarakat belum terdaftar 

sebagai wajib pajak, sehingga pungutan pajak yang dikenakan terhadap 

kendaraan bermotor tidak mempengaruhi penerimaan pajak. 

V.2 Saran 

Didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, didapat kesimpulan 

bahwa : 

V.2.1 Saran Teoritis 

1. Peneliti yang selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel independen lain 

yang berbeda dalam memengaruhi penerimaan pajak seperti investasi, karena 

dengan adanya investasi pada suatu wilayah maka dapat terjadi peningkatan 
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pada penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat dapat mempunyai 

pengaruh pada produktifitas ekonomi yang dapat menambah sumber 

pendapatan pada suatu daerah. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih 

meluas dan menggunakan data penelitian pada waktu yang lebih panjang 

sehingga bisa memberikan sudut pandang lebih baik dengan penjelasan yang 

lebih luas dan mendalam. 

3. Peneliti diharapkan menambah literatur-literatur pada variabel terkait yang 

digunakan pada penelitian sebagai bahan acuan penyusunan yang lebih baik. 

V.2.2 Saran Praktis 

1. Pemerintah pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa diharapkan dapat 

menekan laju pertumbuhan penduduk agar diimbangi dengan peningkatan 

pada penerimaan pajak. 

2. Diperlukannya upaya antisipasi pemerintah agar dapat memastikan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sanggup mengurangi 

ketimpangan pendapatan di masyarakat. 

3. Pemerintah pada seluruh provinsi di Pulau Jawa diharapkan melakukan 

pengelolaan pada sumber penerimaan baru serta menjaring Wajib Pajak (WP) 

baru dengan menjalin kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada 

wilayah setempat.  

4. Dalam rangka menarik keterterikan para pendaftar menjadi Wajib Pajak 

daerah diperlukan kemudahan pada sistem pendaftaran yang bisa melalui 

daring dan giat mensosialisasikannya baik secara langsung maupun melalui 

platform media sosial yang sering digunakan generasi muda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


