
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Pada bagian ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan pada 

masalah yang telah diteliti dan dianalisis pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

3. Besarnya jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandung setiap tahunnya 

mengalami perkembangan. Penerimaan pajak di tahun 2004 Rp. 

35,663,218,724 dan di tahun 2010 Rp. 74,171,145,430 Hal tersebut 

tentunya tidak lepas dari kesadaran pemilik hotel sebagai wajib pajak 

daerah dan peningkatan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak. 

4. Besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Bandung sebesar 44,10%, pengaruh selebihnya yaitu sebesar 

55,90% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Maksudnya yaitu 

variasi pendapatan pajak daerah yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak dimasukan ke dalam penelitian.    

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat penulis ajukan : 

1. Peranan tindakan penagihan pajak pada dinas pendapatan Daerah Kota 

Bandung diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan kerjasama dengan KPP Pratama di Kota Bandung untuk 

melaporkan setiap Hotel yang melakukan penunggakan pajak. Karena selama 

ini yang menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Dispenda dalam 

proses pencairan tunggakan pajak adalah dalam proses penagihan tunggakan 

pajaknya, hal ini disebabkan Dispenda tidak memperoleh cukup informasi 

mengenai keberadaan hotel atau penginapan yang tidak melaporkan kepada 

dispenda yang notabene tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Cara 

kerjasama yang disarankan oleh penulis adalah KPP pratama membantu 

mengatasi masalah penunggakan pajak hotel dengan cara: pertama, 



memberikan surat pemberitahuan atas tunggakan hotel yang terjadi. Kedua 

jika tidak ada tanggapan diberikan surat peringatan pertama. Ketiga, jika surat 

peringatan diabaikan KPP pratama langsung menemui hotel yang 

bersangkutan. Keempat, jika setelah ditemui hotel yang bersangkutan masih 

tidak memberikan tanggapan yang baik maka hotel yang bersangkutan akan 

diberikan sanksi sesuai prosedur yang seharusnya. 

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil variabel lain selain 

pajak hotel, sehingga akan diketahui pengaruh kontribusi pajak lain terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.                        


