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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang “Pengaruh Jumlah 

Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel ”, maka penulis dalam 

bab ini akan memberikan kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian 

yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang 

dapat penulis berikan adalah: 

1. Terdapat pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel namun 

dengan hasil yang tidak signifikan, yaitu sebesar 1,91%. Hal ini dimungkinkan 

karena wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kota Bandung lebih memilih 

untuk tidak menginap atau jika menginap, para wisatawan lebih memilih untuk 

menginap di rumah kerabat/sahabat mereka yang berada di wilayah Bandung dan 

sekitarnya dibandingkan menginap di hotel. 

2. Terdapat pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel dengan hasil 

yang signifikan, yaitu sebesar 97,9%. 

3. Terdapat pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak 

hotel dengan persentase 99,8%. Sedangkan sisanya sebesar 0,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 
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5.2  Saran 

    Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pelaku bisnis di bidang perhotelan 

Pelaku bisnis di bidang perhotelan disarankan agar dapat memberikan pelayanan 

yang prima kepada pengunjung hotel, memberikan fasilitas maksimal yang dapat 

diberikan kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dan tidak ragu untuk 

datang kembali. Dengan demikian, maka pelaku bisnis di bidang perhotelan juga 

dapat berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 

pajak hotel yang diberikan kepada pemerintah. 

2. Bagi pemerintah 

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kota Bandung adalah agar 

pemerintah dapat mendorong penambahan jumlah hotel di Kota Bandung, salah 

satu caranya yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan pendirian hotel. 

Karena dengan adanya penambahan jumlah hotel maka akan mengakibatkan 

peningkatan pajak hotel, dan tentunya hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

3. Bagi para peneliti selanjutnya 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap 

Penerimaan Pajak Hotel” yang penulis lakukan memiliki beberapa keterbatasan, 

diantaranya adalah: 

1. Keterbatasan Data 

Data penelitian yang penulis dapatkan tidaklah sempurna. Data mengenai 

jumlah hotel dengan klasifikasi “lain-lain” tidak penulis dapatkan di sumber 

data. Sehingga untuk mengimbangi dengan data realisasi penerimaan pajak 
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hotel, penulis melakukan pengurangan data realisasi penerimaan pajak hotel 

pada bagian klasifikasi “lain-lain”. 

2. Keterbatasan Waktu dan Biaya 

Keterbatasan lain yang dialami penulis dalam penelitian ini adalah terbatasnya 

waktu dan biaya sehingga mengakibatkan range penelitian hanya terbatas pada 

periode tertentu (selama delapan tahun). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran kepada para peneliti 

selanjutnya agar keterbatasan yang penulis alami dalam penelitian ini dapat 

diminimalisir atau bahkan sedemikian mungkin dihilangkan. 

 


