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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai

analisis penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulis

dan juga menjawab permasalahan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden manilai

pendaftaran dan pendataan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-

ratanya sebanyak 6 orang 37,50% dari keseluruhan jumlah responden yang

mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator pendaftaran dan

pendataan, hal ini dikarenakan banyaknya pengusaha perhotelan yang

tidak mendaftar dikarenakan selain rendahnya kesadaran mereka untuk

mendaftar, faktor lain seperti prosedur yang rumit dan juga adanya

penyalahgunaan wewenang dari pegawai DISPENDA sehingga makin

membuat pengusaha perhotelan enggan untuk mendaftarkan diri untuk

kemudian di data dan di kenakan wajib pajak hotel.

2. Perhitungan dan Penetapan

Dari hasil penelitian menunjukan mayoritas responden menilai

perhitungan dan penetapan masih dalam kategori Tidak Baik yaitu rata-

ratanya sebanyak 6 orang atau 37,50% dari keseluruhan jumlah responden
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yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator perhitungan

dan penetapan, hal ini dikarenakan kegiatan perhitungan dan penetapan

yang dilakukan oleh pemerintah daeerah khususnya Dinas Pendapatan

Daerah masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak

keluhan Dari wajib pajak perhotelan yang mengeluhkan akan tingginya

biaya pajak yang harus dibayar dan tidak sebanding dengan pendapatan

mereka.

3. Pembayaran dan Pemungutan/Penagihan

Dari hasil penelitian menunjukan mayoritas responden menilai

pembayaran dan pemungutan/penagihan masih dalam kategori Tidak Baik

yaitu rata-ratanya sebanyak 7 orang atau 43,75% dari keseluruhan jumlah

responden yang mengatakan demikian pada tabel rekapitulasi indikator

pembayaran dan pemungutan/penagihan, hal ini dikarenakan kegiatan

pemungutan/penagihan belum terlaksana dengan optimal, hal ini ditandai

dengan pelaksanaan pemungutan yang belum merata.

6.2. Saran

Dari hasil pembahasan penelitian yang sudah dibahas dalam bab

sebelumnya, disini peneliti akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat

dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

khususnya pajak hotel, adapun saran dari peneliti adalah :

1. Wajib pajak hotel disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan

ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya

dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak
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adalah keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah

dan penyelenggaraan pemerintah.

2. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak dan yang tidak

membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi yang bagus dan

objektif dari Dinas Pendapatan Daerah selakupelaksaan pemungutan pajak

hotel sehingga peraturan  dapat terealisasikan pemungutan pajak hotel

sehingga peraturan dapat terealisasikan secara baik.

3. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Kampar selaku

pelaksana pemungutan pajak hotel sebaiknya lebih memperhatikan

sistematika pemungutan, prosedur pemungutan serta hambatan dalam

pemungutan yang dilakukan oleh kolektor, pada saat

pemungutan/penagihan pajak hotel.

4. Penegakan hukum agar lebih diterapkan dan dijalankan sesuai dengan

perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku serta berdasarkan

peraturan daerah Kabupaten Kampar No 7 tahun 2011.


