
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis peroleh pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung di sub dinas pajak, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Sistem pemungutan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung terhadap pajak hiburan menggunakan self assessment system 

dan official assessment system. Sedangkan prosedur pelaksanaannya 

dilakukan oleh seksi pendaftaran dan pendataan, seksi perhitungan dan 

penetapan,  seksi penagihan dan pembayaran 

2.  Perhitungan pajak hiburan dilakukan berdasarkan tarif yang telah 

ditetapkan dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Adapun 

pemberian sanksi administrasi yang dikenakan oleh DIPENDA 

dikarenakan: 

a. Pajak tidak dibayar dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan 

pajak daerah (SPTPD) yang dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% 

(dua persen) 

b. Tidak melengkapi pengisian surat pemberitahuan pajak daerah 

(SPTPD) akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) ditambah  sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) 



c. Ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap atau 

data yang secara sengaja di sembunyikan oleh wajib pajak dikenakan 

sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen) 

d. Kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung akan 

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) 

e. Pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar tidak dibayar 

setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% 

(dua persen) 

 Sanksi-sanksi tersebut di atas dikalikan dengan pokok pajak terutangnya.  

 

5.2 Saran 

Dari data-data dan kenyataan yang penulis peroleh penulis mencoba 

memberi saran yang penulis harap dapat berguna, yaitu sebaiknya DIPENDA 

mengadakan penyuluhan dan pembinaan bagi masyarakat umum dan wajib 

pajak, tentang pajak daerah khususnya pajak hiburan supaya masyarakat 

umum dan wajib pajak lebih memahami kewajiban pajaknya, dan lebih 

tegasnya sanksi hukum yang diberikan DIPENDA terhadap wajib pajak 

supaya wajib pajak lebih mematuhi peraturan yang sudah diberlakukan serta 

DIPENDA lebih teliti dalam mendata wajib pajak tidak hanya dalam ruang 

lingkup yang besar tapi juga dalam ruang lingkup kecil misalnya, melalui 

RT/RW.   

 

 


