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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan dari hasil kerja praktik

di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan dari hasil studi pustaka, maka dapat

disimpulkan:

1. Dasar Pengenaan dan tata cara pendaftaran Pajak Hiburan telah sesuai dengan

Peraturan Walikota Nomor 1325 Tahun 2014. Tata cara pemungutan dan tata

cara Perhitungan Pajak Hiburan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 20 Tahun 2011.

2. Adanya faktor penghambat pencapaian potensi target yang pada umumnya

terjadi karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kepatuhan terhadap

kewajibannya dan kurangnya petugas dalam melaksanakan Pajak Hiburan.

3. Target dan realisasi peneriman Pajak Hiburan pada Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung, Pajak Hiburan yang dipungut adalah salah satu pendapatan

daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Dapat disimpulkan

target realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2010 realisasi pencapaian Pajak

hiburan mengalami kenaikan potensi hingga melebihi target, dengan

prersentase sebesar 101,31%. Realisasi pencapaian target pada tahun 2011

juga mengalami kenaikan potensi dengan cukup tinggi, dengan persentase

sebesar 111,31%. Pada tahun 2012 terjadi pula kenaikan target realisasi

hingga mencapai 104,71%. Dan pada tahun 2013 potensi pencapaian target

kembali terjadi kenaikan hingga mencapai persentase sebesar 106,39%.

Namun terjadi penurunan potensi Pajak Hiburan pada tahun 2014 dikarenakan

banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajibannya.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai

dasar pengenaan pajak, tata cara perhitungan serta pelaksanaan pemungutan Pajak

Hiburan, maka penulis akan menyampaikan saran untuk Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung, yaitu :

1. Dalam proses pemungutan Pajak Hiburan sebaiknya pemerintah banyak

melakukan sosialisasi karena banyak wajib pajak yang belum mengerti

dengan sistem pembayaran pajak daerah secara Self Assessment System.

2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung perlu melakukan evaluasi dan

monitoring secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan kualitas proses

penerapan sistem Self Assessment System itu sendiri, dalam hal kemudahan

mengakses sistem pendaftaran secara online dan selalu melakukan peng-

update-an terhadap pelaksanaan Pajak Hiburan.

3. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung harus lebih bekerja keras dalam hal

pengawasan serta pemungutan pajak Hiburan, karena masih terdapat banyak

Wajib Pajak yang berani menangguhkan pembayaran atau melakukan

kecurangan seperti menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak

terutang.

4. Dinas Pelayanan Pajak sebaiknya menambah jumlah personil untuk

melaksanakan sosialisasi, penelitian lapangan dan pengawasan dalam

pendataan khususnya dengan diperluasnya objek pajak, sehingga Dinas

Pelayanan Pajak sebaiknya membuat program pendidikan kilat (diklat) dalam

rangka meningkatkan sumberdaya manusia pada Dinas PelayananPajak Kota

Bandung.

5. Diperlukan adanya tindakan tegas dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

jika menemukan Wajib Pajak yang berani untuk menagguhkan pembayaran

Pajak Hiburan, jika pelanggaran tersebut masih terus dibiarkan sebaiknya

dilakukan penyesuaian atau perubahan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota

setempat.


