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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendapatkan manfaat bagi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

6.1 Kesimpulan  

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, perangkat daerah 

yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantu di bidang Perpajakan daerah. 

Pada penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kota Pekanbaru. Sehingga pada 

penelitian ini memfokuskan pada Implementasi pajak restoran oleh BAPENDA 

Kota Pekanbaru. 

Adapun hasil penelitian ini yang dapat penulis sajikan antara lain sebagai 

berikut: 

a) Didalam implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 dalam 

pemungutan pajak restoran, Pelaksanaan pemungutan pajak restoran 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Pajak Daearah dilihat dari tata cara pendaftaran dan pendataan, 

tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel, tata cara pembayaran, tata 

cara penagihan, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 



72 

 

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, prosedur 

penyeleasian banding dan tata cara pengembalian kelebihan pambayaran 

pajak. Dari hasil penelitian wawancara dapat dilihat adanya sedikit faktor-

faktor penghambat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daearh tersebut , penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemungutan 

pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 06 Tahun 

2011 tentang Pajak Daearah, Pada Kecamatan Tampan berjalan sudah 

optimal meskipun ada sedikit kejanggalan dari segi pelaksanaannya. 

b) Faktor Penghambat dalam Impementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 

2011 tentang Pajak restoran. Adapun hambatan dalam pelaksanaan 

Pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 06 tahun 2011 tentang pajak restoran penulis menyimpulkan yaitu 

tentang perhitungan dan penetapan pajak restoran yang dilakukan sendiri 

oleh wajib pajak, kurangnya kemanpuan petugas pemungut pajak restoran 

sehingga perhitungan dan penetapan pajak restoran yang dilakukan sendiri 

oleh wajib pajak, karena inti dari faktor penghambat nya adalah Sumber 

Daya yang kurang dari BAPENDA dan Masyarakat (wajib pajak) yang 

kurang mengerti dan enggan untuk membayar pajak restoran oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian yang menemukan 

berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Kantor 
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Badan Pendapatan Daerah di Bagian Pajak Daerah yakni Pajak Restoran di Kota 

Pekanbaru. Saran tersebut mungkin dapat membantu dijadikan masukan bagi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 06 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Peneliti mencoba memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Agar timbul kesadaran wajib pajak pihak kantor Badan Pendapatan 

Daerah hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak restoran yang 

dimiliki oleh wajib pajak agar mereka memahami tentang pajak yang 

harus dibayar. Dan hal ini Insya Allah akan membantu pelaksanaan 

implementasi peraturan daerah tentang pajak restoran. 

2. Perlunya membuat peraturan untuk wajib pajak yang terkena 

pengapusan sanksi pajak restoran. 

3. Diharapkan kepada kantor Badan Pendapatan Daerah dibagian bidang 

pajak daerah menambah jumlah sumber daya manusia untuk 

pengawasan implementasi peraturan daerah no.06 tahun 2011 tentang 

pajak restoran guna mewujudkan tertib pembayan pajak sesuai dengan 

peraturan . 

 

 


