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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian pengaruh PDRB perkapita, Inflasi dan Jumlah Kepala 

Keluarga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2000 -2017 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) perkapita, Inflasi dan Jumlah Kepala Keluarga secara 

bersama-sama mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota 

Payakumbuh sebesar 93,4 persen. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional  

Bruto (PDRB) perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Inflasi berpengaruh tidak 

signifikan dan negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

sedangkan Jumlah Kepala Keluarga berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Payakumbuh. 

3. Hasil pengujian PDRB perkapita terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yaitu nilai koefisien yang dihasilkan  sebesar 5.271 dengan 

Probabilitas 0,00. Persamaan tersebut dapat diartikan, apabila PDRB 

meningkat sebesar 1 persen  maka juga akan meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan sebesar 5.271 persen dengan asumsi cateris paribus. 

4. Hasil pengujian Inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 

nilai koefisien yang dihasilkan sebesar -0.005 dengan Probabilitas 0.428. 
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Persamaan tersebut dapat diartikan, tinggi rendahnya tingkat inflasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

5. Hasil pengujian  Jumlah Kepala Keluarga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yaitu nilai koefisien yang dihasilkan yaitu sebesar -2.862 dengan 

Probabilitas 0,005. Dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah kepala keluarga 1 

orang akan menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  turun sebesar 

2.862 persen dengan asumsi variabel lain tetap. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan maupun simpulan di atas, maka 

penulis mengajukan saran untuk pihak-pihak terkait yang mungkin dapat bermanfaat 

dan mencermikan kota Payakumbuh  yang lebih baik dan lebih maju : 

a. Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh untuk lebih dapat : 

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sehingga pada 

akhirnya dapat memberikan Peranan yang besar terhadap pendapatan pajak 

sebaiknya pihak Pemerintah Kota Payakumbuh mengupayakan peningkatannya 

melalui kerjasama dengan semua pihak dari tingkat bawah sampai ke tingkat 

Kecamatan. Hal ini untuk memberi penyadaran kepada masyarakat sebagai wajib 

pajak akan pentingnya Pajak Bumi Bangunan untuk melakukan pembangunan 

daerah. 

2. Strategi yang dapat diambil Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkat- kan 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hendaknya dapat meminimalisasi 

hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan, dengan melakukan 
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penyempurnan terhadap sistem perpajakan serta melakukan pemungutan pajak 

secara intensif. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

    Sebagaimana adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

dapat dipertimbangkan untuk penelitian akan datang yang berkenaan dengan topik 

ini adalah : 

1. Mengusahakan menggunakan jumlah observasi yang lebih banyak, agar hasilnya 

dapat lebih mendekati kenyataan. 

2. Menggunakan variabel penelitian yang lebih rinci sehingga dapat di ketahui dengan 

pasti hasil dari penelitian. 

3. Menggunakan metode yang berbeda dalam menganalisis sehingga akan mendapat 

perbandingan hasil dan dapat memeperbaiki kekurangankekurangan 

      lainnya. 

 


