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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah industri, jumlah penduduk 

dan PDRB sektor industri tahun 2006-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perkembangan penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh dari tahun 

2006-2015  berfluktuasi , dengan rata-rata pertumbuhan 11,36%. 

2. Perkembangan jumlah penduduk, PDRB sektor industri selalu mengalami 

kenaikan, sedangkan perkembangan jumlah industri cenderung 

berfluktuasi. 

3. Hasil pengujian R
2
 adalah 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan 

pajak reklame di Payakumbuh 80% dipengaruhi oleh jumlah industri, 

jumlah penduduk, dan PDRB sektor industri. Sedangkan 20% dipengaruhi 

oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

4. Hasil pengujian dengan persamaan linear berganda terbukti terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara jumlah penduduk, dan PDRB 

sektor industri terhadap penerimaan pajak reklame di Payakumbuh. 

Sementara jumlah industri mempunyai hubungan yang positif dan tidak 

signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di Payakumbuh. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya yang perlu 

dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Payakumbuh. 

1. Pemerintah perlu meningkatkan dan memprioritaskan jumlah industri 

karena peningkatan jumlah industri akan meningkatkan penerimaan pajak 

reklame di Kota Payakumbuh. Peningkatan jumlah industri melalui 

berbagai program khususnya program pemberian modal usaha dan 

program peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola industri.  

2. Pemerintah perlu meningkatkan PDRB sektor industri karena peningkatan 

PDRB sektor industri akan meningkatkan penerimaan pajak reklame di 

Kota Payakumbuh. Dengan meningkatnya PDRB sektor industri berupa 

program upaya peningkatan pendapatan industri,dan program penunjang 

industri-industri yang ada. 

3. Untuk meningkatkan jumlah industri di kota Payakumbuh pemerintah 

daerah perlu mendorong pengembangan industri melalui penambahan 

alokasi modal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang analisis pengaruh 

jumlah industri, jumlah penduduk indeks pembangunan manusia, dan 

PDRB sektor industri terhadap penerimaan pajak reklame di Payakumbuh 

untuk dapat memperoleh hasil yang lebih akurat sebaiknya menambahkan 

variabel- variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.  

 


