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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan 

mengenai tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai identifikasi 

masalah yang dicari sebagai berikut : 

1. Perkembangan Pajak Hotel maupun Pendapatan Asli Daerah periode tahun 

2005-2013 mengalami peningkatan di setiap tahunnya begitu pula halnya 

dengan tingkat laju pertumbuhan yang selalu terjadi disetiap tahunnya baik 

untuk pajak hotel dan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa 

pemerintah telah melakukan pengelolaan terhadap pajak hotel dan 

pendapatan asli daerah dengan baik.   

2. Tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel di kota Bandung tahun 2005 

sampai dengan 2013 berdasarkan target yang telah ditetapkan pemerintah, 

masuk dalam kriteria sangat efektif dengan tingkat efektifitas tertinggi pada 

tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan berdasarkan potensi 

sebenarnya , tingkat efektifitas rata-ratanya masuk dalam kriteria cukup 

efektif dengan tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2007 masuk dalam 

kriteria sangat efektif. Hal ini berarti penetapan target pajak belum sesuai 

dengan potensi sebenarnya dan masih besarnya potensi pajak hotel yang 
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masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel Kota 

Bandung. 

3. Tingkat kontribusi pajak hotel di Kota Bandung tahun 2005 sampai dengan 

2013 mengalami fluktuasi, kontribusi pajak hotel yang terbesar dicapai pada 

tahun 2007 masuk dalam kategori sedang. Dengan rata-rata kontribusi pajak 

hotel periode tahun 2005- 2013 masuk dalam kategori kurang. Hal ini 

berarti untuk periode tahun 2005 sampai dengan 2013 sumbangan atau 

manfaat yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah masih 

tergolong kurang. Secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah tidak 

hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak hotel saja karena masih terdapat 

beberapa sumber penerimaan yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah. 

4. Efektifitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung secara simultan 

sedangkan secara parsial hanya kontribusi Pajak Hotel yang memberikan 

pengaruh secara signifikan sedangkan efektifitas pemungutan pajak 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka 

sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektifitas dan kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa 

penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

- Dalam hal penetapan target realisasi selama ini masih didasarkan pada 

realisasi tahun sebelumnya untuk selanjutnya sebisa mungkin target 

yang dibuat berdasarkan atau mendekati dengan potensi penerimaan 

pajak hotel yang sebenarnya agar dapat memaksimalkan penerimaan 

pajak hotel maupun pajak lainnya sebagai sumber pendapatan asli 

daerah .  

- Penyebab terdapatnya pertumbuhan dan perkembangan yang rendah 

serta tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

yang mengalami penurunan salah satunya adalah karena pemungutan 

pajak yang kurang maksimal hal ini bisa disebabkan karena 

penghindaran pajak atau tunggakan pajak sehingga disarankan bagi 

Disyajak untuk lebih mengoptimalkan lagi pemungutan pajak dengan 

melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak hotel yang tidak 

membayar pajak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini disarankan untuk 

melakukan penelitian dengan meneliti variabel lainnya yang termasuk 

dalam unsur pendapatan asli daerah seperti pajak parkir, reklame dan 

sebagainya selain itu dalam penggunaan data sebaiknya menggunakan data 

perbulan agar hasilnya bisa lebih akurat lagi. 

 


