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BAB VI 

 

PENUTUP 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis 

Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Berbasis Online System Dalam Upaya 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Batam No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka penulis dapat 

menarik kesimpulan dengan melihat beberapa indikator yaitu sebagai berikut: 

1. Pendataan dan pendaftaran wajib pajak sudah dilakukan dengan baik dan 

jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari analisis beberapa 

sub indikator yaitu kemampuan petugas pajak dalam mendata wajib pajak 

dan pendaftaran wajib pajak. 

2. Pelaksanaan pembayaran dan penagihan wajib pajak sudah dilakukan 

dengan baik oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Batam, tetapi pada pihak wajib pajak masih melakukan pelanggaran 

seperti tidak membayar pajak tepat waktu. Hal ini dilihat dari beberapa sub 

indikator yaitu sistem pembayaran pajak dan sistem penagihan pajak. 

3. Penetapan pemungutan pajak sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, seperti memberikan sanksi bagi yang melakukan 

penunggakan pajak, mulai dari peringatan melalui surat teguran sampai 

sanksi administrasi yang diberlakukan kepada wajib pajak. 

4. Pengawasan pemungutan pajak yang dilakukan sudah berjalan dengan 

baik karena selalu di awasi oleh server yang telah terhubung dikantor 
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BPPRD Kota Batam. Sehingga pihak BPPRD bisa melakukan pengawasan 

setiap saat terhadap wajib pajak yang terkoneksi di server yang sudah ada. 

5. Masih ada hambatan Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Berbasis 

Online System Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Batam yaitu terdapat wajib pajak hotel dan restoran yang menolak terbuka 

kepada petugas pajak, untuk dilakukan pendataan dalam menerapkan 

online system, masih adanya terdapat wajib pajak yang tidak membayar 

pajak secara tepat waktu, dan dalam penerapan online system ini sering 

terjadi gangguan server yang dirasakan oleh wajib pajak. 

6.2. Saran 

1. Kepada wajib pajak hendaknya sadar akan pentingnya membayar pajak 

untuk meningkatkan pembangunan daerah. Karena dengan pajak yang 

dibayarkan akam mampu mewujudkan pembangunan yang lebih baik di 

masyarakat. 

2. Kepada petugas pajak harus lebih mengoptimalkan pembayaran pajak 

berbasis online system kepada wajib pajak hotel dan restoran di Kota 

Batam sehingga setiap hotel dan restoran di Kota Batam menggunakan 

online system sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah yang 

berdampak pada peningkatan PAD. 

3. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam harus 

terus berupaya untuk meningkatkan pemungutan pajak secara online 

system, dengan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada para 
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Wajib Pajak. Dengan demikian pemungutannya akan lebih baik untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

4. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam 

diharapkan untuk memasang server online system di setiap hotel dan 

restoran di Kota Batam, agar wajib pajak lebih mudah dalam melakukan 

pembayaran dan pelaporan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


