
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik satu kesimpulan dan memberikan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitin mengenai Asnalisi efektifitas Self 

Assessment System Pada Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Efektifitas dari penerapan sistem self assessment pada pajak  Hotel di Kota 

Pekanbaru cukup maksimal atau cukup efektif sesuai hasil wawancara 

yang dilakukan penulis dengan narasumber serta analisis yang dilakukan 

pada target dan realisasi dengan rata-rata pajak dengan persentase 88,19% 

untuk pajak hotel dari tahun 2009 hingga 2016. 

2. Efektifitas dari penerapan sistem self assessment pada pajak  Restoran di 

Kota Pekanbaru cukup maksimal atau cukup efektif sesuai hasil 

wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber serta analisis yang 

dilakukan pada target dan realisasi penerimaan pajak dengan rata-rata 

persentase 95,71% untuk pajak restoran dari tahun 2009 hingga 2016. 

3. Adanya hambatan-hambatan dari penerapan sistem self assessment yang 

berfokus pada Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum berjalan efektif 

seperti belum mendaftarkan usahanya, tentunya hal tersebut juga dapat 
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menghambat pendapatan pajakdi Kota Pekanbaru. Serta wajib pajak belum 

memahami kewajibannya dalam melaksanakan sistem self assessment 

seperti menghitung dan membayarkan pajaknya dengan memberikan 

kepercayaan tersebut kepada orang lain. 

 

6.2 Saran  

Demi tercapainya pelaksanaan perpajakan dengan sistem self assessment 

yang diterapkan pemerintah, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan kepada Wajib Pajak untuk lebih mengetahui dan 

memahami hak dan kewajibannya dalam perpajakan sesuai ketetapan 

pemerintah. 

2. Penulis menyarankan agar Wajib Pajak membayar pajaknya lebih tepat 

waktu guna tidak menghambat anggaran pendapatan pemerintah. 

3. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan memberi arahan 

dan masukan agar Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak lebih 

mengerti pentingnya membayar pajak. 

4. Menggali potensi-potensi pajak hotel dan restoran yang belum ada 

dengan mendata ulang potensi pajak hotel dan restoran seperti rumah 

kos yang belum terdaftar, dengan cara mendatangi pemilik kos dan 

mendatangi restoran/ rumah makan yang memenuhi kriteria untuk 

didata dan didaftar sebagai Wajib Pajak 

5. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendapatan daerah Kota 

Pekanbaru dengan melakukan pelatihan agar pelaksanaan pemungutan 
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pajak dapat dilakukan dengan efektif sehingga akan berdampak baik 

pada penerimaan pajak. 

6. Proses penetapan target sebaiknya memperhatikan potensi serta 

masalah yang ada dilapangan sehingga terciptanya penetapan target 

yang lebih baik lagi.  

7. Untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian tidak 

hanya pada sektor pajak hotel dan restoran, tetapi juga dengan pajak 

daerah lainnya, serta penilaian efektifitas yang dinilai dari aspek lain, 

tidak hanya dari penerimaan pendapatan pajak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


