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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian yang telah dianalisis di bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut : 

1. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki  kontribusi yang 

signifikan terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal ini 

dikarenakan jumlah realisasi Pajak Restoran yang besar dibandingkan Pajak-

Pajak Daerah yang lain seperti Pajak Parkir, sehingga membuat jumlahnya 

baik dalam total Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dalam 

pemungutannya sendiri terbagi dua, yaitu pajak dan retribusi. Restribusi 

berbeda pemungutannya dengan Pajak Restoran. Berbeda  dengan Pajak 

Hotel yang tidak terbagi pemungutannya. Namun Pajak Restoran tetap 

tergolong besar dalam jumlahnya. Ditambah setiap tahun terlihat semakin 

banyak pengusaha restoran atau rumah makan dalam jumlah yang signifikan.  

 

2. Efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandung diartikan sangat 

efektif yang berarti pemungutan yang dilakukan sudah berjalan baik, apalagi 

di tahun anggaran 2010 hingga 2013, hasil dari Pajak Restoran melebihi jauh 

dari target yang ditetapkan yang mungkin diakibatkan meningkatnya jumlah 

wajib pajak dan pemantauan intensif terhadap kinerja petugas pajak. Hal ini 
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membuktikan adanya kemajuan  dari satu periode ke periode selanjutnya  

untuk terus memaksimalkan pendapatan dari Pajak Restoran yang memiliki 

potensi yang besar. Hal ini juga membuktikan pemungutan atas Pajak 

Restoran berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Tindakan seperti 

kecurangan yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak maupun petugas pajak bisa 

diminimalisir sehingga target bisa dicapai. Semoga ke depannya bisa tetap 

berjalan baik sehingga penghasilan dari pajak dapat dimaksimalkan untuk 

keperluan semua masyarakat Indonesia. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas, penulis memiliki beberapa 

saran  untuk meningkatkan pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandung sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

a. Dinas Pendapatan Kota Bandung  diharapkan terus mensosialisasikan 

mengenai pajak daerah kepada para pengusaha restoran dan rumah makan 

sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah, apalagi 

setiap tahunnya jumla pengusaha restoran dan rumah makan ini bertambah 

dengan signifikan. 

b. Dinas Pendapatan Kota Bandung harus lebih mengawasi praktek pemungutan 

Pajak Restoran di lapangan agar tidak ada aparat atau wajib pajak yang 

memiliki peluang melakukan kecurangan sehingga proses pemungutan berjalan 

efektif. 
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2. Bagi Wajib Pajak atau masyarakat Kota Bandung 

a. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya 

dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak 

Daerah di Kota Bandung yang juga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak 

Daerah Kota Bandung. 

b. Bagi Pemerintah Kota Bandung 

Pemerintah Kota Bandung diharapkan bisa lebih menarik investor lokal dalam 

pemberian modal atau membuka sendiri bisnis restoran dan rumah makan 

sehingga bisa berkontribusi untuk menambah objek Pajak Restoran sehingga 

kontribusinya bisa lebih besar setiap tahunnya dan juga menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah jenis Pajak Daerah lainnya 

untuk diteliti lebih lanjut efektivitas pemungutannya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini adalah kesulitan penulis 

memperoleh data yang dibutuhkan karena data yang diberikan kurang tersusun 

secara rapi dan jelas. 

 


