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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan pajak hotel ini adalah berdasarkan prosedur yang

telah di atur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 BAB V yaitu :

1.Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses

kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga, 2. Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar

sendiri oleh wajib pajak, 3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak

Derah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT).

2. Standar prosedur pemungutan dan penerimaan pajak hotel yang sudah

ditetapkan Disparpora Kabupten Kampar adalah, 1. Pihak Disparpora

melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, 2. Penetapan pajak, 3.

Pembukuan dan Pelaporan, 4. Penyetoran atau Penagihan.

3. Sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun2011 BAB V bahwa wajib pajak

atau objek pajak membayar lansung ke kantor Dinas Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Kampar atau  menyetor lansung ke kas Daerah

melalui Bank. Akan tetapi prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan
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ketentuan Perda tersebut, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak

untuk mau menyetorkan sendiri pajaknya kebadan yang telah ditunjuk

pemerintah, sehingga pihak Disparpora memungut lansung ke tempat

wajib pajak melakukan usahanya.

4. Belum optimalnya penerapan pajak hotel  di lapangan ini diakibatkan

belum adanya pengawas yang bersikap tegas kepada wajib pajak,

sehingga masih adanya pengurangan tarif dilapangan.

5. Adanya hambatan internal seperti kurangnya pengawasan dan sanksi

serta hambatan eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib pajak

menyebabkan penerimaan pajak hotel belum sesuai dengan yang

diterapkan.

4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penulisan maka saran yang di

kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kampar dalam hal ini hendaklah memaksimalkan pantauan dan

pengawasan ke lapangan terhadap keseluruhan kegiatan yang berkaitan

dengan penerimaan pajak daerah, baik kepada pegawai yang bekerja

maupun wajib pajak yang ada.

2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak , diharapkan

dengan hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat

waktu dan tidak mempersulit proses administrasinya.
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3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar hendaklah

memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan membayar

pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011.

4. Kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar

hendaknya mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga

terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.

5. Memberikat pridikat kepada wajib pajak yang patuh membayar

kewajiban perpajaknnya dengan benar, dengan demikian diharapkan

wajib pajak dapat termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

6. Wajib pajak yakni pengusaha hotel hendaknya selalu diberitahu untuk

senantiasa mematuhi peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh

Pemerintah Daerah, separti melakukan pembayaran tepat waktu dan

menyetor sendiri ke lembaga pemungut.

7. Untuk mencerdaskan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya

membayar pajak, hendaknya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Kampar mengadakan sosialisasi setiap satu kali dalam

sebulan. Guna untuk mencerdaskan wajib pajak tentang perpajakan,

khususnya pajak Daerah.

8. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah

untuk menggali potensi wilayah sesuai dengan perkembangan wilayah

masing-masing dan aturan hukum yang berlaku di daerah itu sendiri.


