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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.    Simpulan 

          Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pada kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengenai bagaimana Dispenda Kota Cimahi 

memungut pajak restoran dan peranan pajak restoran terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Cimahi maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :  

1. Prosedur pemungutan pajak restoran di Kota Cimahi tergolong baik, 

dengan sistem yang ada prosedur pemungutan menjadi sistematis dan 

teratur, yang dapat memudahkan wajib pajak restoran dalam melakukan 

pembayaran pajak terutang dan petugas pemungutan dalam 

pengadministrasian penerimaan pajak restoran.  

2. Dalam penelitian ini telah dinyatakan dalam pengujian hipotesis dengan 

melakukan Uji-T (t-test) bahwa Pajak Restoran berperan dalam 

pendapatan asli daerah yang dinyatakan dengan thitung > ttabel, 9,1678 > 

3,182. Seberapa besar peranan Pajak Restoran dalam rangka menentukan 

besarnya Pendapatan Asli Daerah didapat hasil sebesar 0,9504, hal ini 

menunjukan bahwa peranan pajak restoran dalam rangka pendapatan asli 

daerah di Kota Cimahi termasuk dalam kategori sangat kuat atau sangat 

berperan 0,9504 < R < 1,000. Besarnya koefisien determinasi (KD) 

adalah sebesar 90,30% (sembilan puluh tiga puluh  persen). 
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5.2.    Saran 

          Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentunya 

berdasarkan keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi. 

Pemerintah Kota Cimahi diharapkan aktif dalam pengawasan 

Pemerintahan Pajak Restoran dan terus menggali potensi pajak Restoran 

karena potensi Penerimaan Pajak Restoran yang semakin baik dan 

diharapkan Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan tarif Pajak Restoran, 

hal ini dilakukan karena tarif pajak restoran belum ada perubahan tarif 

dari tahun 2002 supaya penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli 

Daerah Semakin Meningkat. 

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi diharpakan membuat panduan 

pembayaran Pajak Restoran wajib pajak supaya wajib pajak mudah 

memahami prosedur pembayaran pajak terutangnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Peneliti dapat kembangkan penelitian dengan mencari potensi – potensi 

pajak restoran Kota Cimahi dan menggali informasi lebih dalam 

mengenai Pajak Restoran. Serta mencoba mengembangkan penelitian 

dengan menambah data – data pendukung dari faktor – faktor lain yang 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. 

 


