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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Telah dibahas dari bab sebelumnya mengenai masalah dan hambatan

yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Rokan Hulu dalam hal

pemungutan pajak Restoran maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus

menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Arget dan realisasi pemungutan pajak Restoran di kabupaten Rokan Hulu

a. Tarif pajak Restoran yang ditetapkan oleh daerah sebesar 10% dari

NJOP dirasa masih terlalu memberatkan karena pajak restoran di

Kabupaten Rokan Hulu masih ada yang terlambat membayar pajak

Restoran.

b. Sistem kerja yang belum optimal dalam pemungutan pajak Restoran

oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor seperti

masih banyak wajib pajak yng menunggak membayar pajak Restoran,

serta masih kurang ya tingkat kesadaran wajib pjak tentang arti

pentingnya dalam mmbayar pajak.

2. Sistem dan prosedurpemungutan pajak restoran di kabupaten Rokan Hulu

a. Sistem pemungutan pajak Restoran di Kabupaten rokan Hulu

menggunakan sistem Self  Assesment yaitu dibayar sendiri oleh wajib

pajak dan sistem pengenaan yang memberikan kepercayaan kepada

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
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b. Di dalam pembukuan yang dilakukan, penetapan target pajak Restoran

maupun rumah makan dalam pembukuannya ada yang belum

terealisasi.

Saran

Dari pembahasan di atas yang telah diuraikan maka sipeneliti akan

memberikan saran bagi Dinas Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait

untuk masalah perpajakan Retoran ini sehingga nantinya akan lebih baik

dalam pemungutannya. Adapun saran-saran sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Restoran perlu kiranya dukungan

dari semua pihak masyarakat, pengusaha Restoran/ rumah makan,

termasuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam

pemungutan pajak, pendaftaran dan pendapatan, penetapan pajak

restoran,pembukuan dan pelaporan dari para wajib pajak Restoran, serta

pemungutan dan penagihan pajak Rsetoran yang ada.

b. Dinas pendapatan Daerah hendaknya selalu melakukan pendapatan

terhadap restoran atau rumah makan yang baru melakukan usahanya dan

mengontrol usaha restoran sehingga bisa didata oleh Dinas Pendapatan

Daerah itu sendiri.

c. Wajib pajak resoran disarankan mematuhi peraturan dan ketentuan tentang

pembayaran pajak Restoran tepat waktu dan tidak ada yang menunda

membayar pajak sehingga pemungutan pajak Restoran akan maksimal dan

partisipasi pembayaran pajak adalah wujud dari keikutsertaan dlam

mendukung pembangunan Daerah



42

d. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak dan yang membyar

pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi oleh Dinas Pendapatan

Daerah sehingga Peraturan Daerah itu bisa berjalan dengan baik.

e. Perlu meningkatkan motivasi kerja para pegawai Dinas Pendapatan

Daerah di dalam pemungutan pajak restoran ini.

f. Untuk kolektor yang telah ditunjuk untuk memungut pajak Restoran

hendaknya memikul amanat itu dengan penuh kesadaran dan tenggung

jawab, sehingga akan tercapai pemungutan yang maksimal.


