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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah 

khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Dimana 

terdapat Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten 

Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor pajak hotel 

adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang 

pajak hotel 

2. Terus melakukan penagihan atas tunggakkan wajib pajak hotel 

dikabupaten Kuantan Singingi  

3. Memberikan tenggang waktu dan membuat perjanjian denga wajib pajak 

hotel untuk melunasi tunggakan pajaknya untuk dilunasi dala jangka 

waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pada dinas pendapatan 

daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan 

pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem penerimaan pajak hotel. 
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6.2 Saran  

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan 

memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait 

untuk mengatasi masalah pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi kedepannya 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih baik. adapun 

saran-sarannya adalah sebagai berikut : 

1. Agar penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat, 

harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha hotel, dan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Dinas 

Pendapatan Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya 

wajib pajak hotel tentang sistem dan prosedur penerimaan pajak hotel 

dimulai dari pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pemungutan, 

penagihan pajak hotel, serta pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih tegas 

terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan 

sanksi kepada mereka dengan objektif sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 02 Tahun 2011. 

3. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam 

melakukan pemungutan pajak hotel. 

4. Dinas Pendapatan Daerah harus senantiasa memberikan saran kepadawajib 

pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pajak yangtelah 

ditetapkan karena partisipasi wajib pajak dalam membayar 

pajakmerupakan dukungan untuk mensukseskan pembangunan daerah 
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5. Setiap kolektor yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak 

hotel, hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan 

memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga penerimaan pajak hotel 

akantercapai maksimal. 


