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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 

pajak daerah, mengetahui pengaruh variabel inflasi, jumlah penduduk, produk 

domestik regional bruto, dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah 

Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak 

daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 yaitu sebesar 99,03% 

yang berarti efektif.  

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi  berpengaruh signifikan 

negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa 

besarnya tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak 

daerah.  

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini 

membuktikan bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak  berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak daerah.  

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto 

berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini 

membuktikan bahwa besarnya nilai produk domestik regional bruto 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.  

e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah industri tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan 

bahwa banyaknya jumlah industri tidak  berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah.  

f. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa inflasi, 

jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan  jumlah industri 
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mempunyai pengaruh sebesar 57,1% terhadap penerimaan pajak daerah, 

sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

kedalam penelitian ini. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antarwa lain: 

a. Peneliti harus mengganti populasi karena kekurangan sampel. Populasi 

awal yang ingin diteliti yaitu Provinsi Jawa Barat, tetapi karena dari 27 

Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat hanya ada 7 kota 

yang mempublikasikan inflasinya, maka peneliti kekurangan sampel. 

Oleh karena itu peneliti mengganti populasinya menjadi Provinsi Jawa 

Tengah. 

b. Banyak terjadi outlier karena simpangan data jauh dari rata-rata sehingga 

banyak mengurangi sampel penelitian. 

 

5.3. Saran 

 Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti selanjutnya di sarankan dapat melakukan penelitian dengan 

penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi 

penerimaan pajak daerah dan dapat melakukan penelitian dengan data 

atau sampel dalam rentang waktu yang lebih panjang serta populasi yang 

lebih luas.  

b. Pemerintah di sarankan lebih gencar lagi melakukan sosialisasi agar 

wajib pajak derah semakin patuh membayar pajak daerah terutama di 

sektor yang sekiranya masih kurang memberikan kontribusinya agar 

penerimaan pajak daerah kedepannya dapat lebih optimal.  

c. Untuk masyarakat dan para pengusaha di sarankan untuk taat dalam 

membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

pemerintah daerah agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat.  
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