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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Hotel adalah dengan mengalihkan tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak atau dapat juga mengalihkan tariff pajak 

dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. 

2. Tarif  dan realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

adalah sebagai berikut : 

a. Pada tahun 2006 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 

43.015.080.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 44.521.528.069. 

Artinya  realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.506.448.060.  

b. Pada tahun 2007 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 

51.850.584.288 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 60.675.670.992. 

Artinya realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 8.825.086.710. 

c. Pada tahun 2008 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 

58.281.324.321 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp 62.182.175.753. 

Artinya realisasi Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.900.851.440.  

3. Persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah pada tahun 2006-

2008 adalah sebesar 37.6 %. 
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4. Penerimaan Pajak Hotel saat ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap penerimaan Pajak Daerah yang berada di Kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Pembahasan Masalah 

Saran untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya petugas yang berada di Dinas Pendapatan Daerah melakukan 

pendataan dan pemeriksaan secara berkala untuk Hotel-hotel yang berada di 

Kota Bandung, sehingga hal tersebut dapat membantu untuk mengetahui 

peningkatan pendapatan Pajak Daerah setiap tahunnya. 

2. Selain itu juga diperlukan koordinasi dan struktur orgasnisasi yang jelas di 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung agar tujuan di dalam peningkatan 

Pajak Daerah dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.  

3. Diadakan penyuluhan untuk Pemerintah Daerah Kota Bandung serta adanya 

evaluasi setiap tahun  untuk memperbaiki  sistem administrasi perpajakan 

menjadi lebih baik lagi. 

 

5.2.2.  Saran Pengembangan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap agar pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi teman-teman apabila ingin mengambil matakuliah 

perpajakan untuk menyelesaikan tugas akhir.  
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