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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu

1. Rencana pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung tahun 2009-2013 sudah

dilaksanakan dengan memadai melalui Perwal No. 303 tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 388 tahun 2012

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan dalam pemungutan pajak.

Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tentu berbeda peranan hak

maupun kewenangan.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan Kota Bandung tahun 2009-2013

dilakukan dengan sistem Official Assestment System dan Self Assestment

System.

3. Efektivitas pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan baik, kontribusi pajak

hiburan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan asli daerah.

Hasil uji statistik menunjukkan hipotesis diterima hal ini karena nilai thitung
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lebih besar dari ttabel. Dengan demikian pajak hiburan kota Bandung

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu:

1. Sistem Official Assestment System dan Self Assestment System dalam

pemungutan pajak hiburan masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat

dan pemilik sarana hiburan. Hal ini untuk menghindari pemahaman mengenai

sistem yang tidak tepat antara fiskus dan wajib pajak.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan, kepada

peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel lain selain

variabel tersebut dengan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga akan

diketahui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

3. Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah terutama pada pajak

hiburan, dalam pemungutannya perlu ditingkatkan terhadap para pengusaha

hiburan yang tidak memiliki izin serta menindak perusahaan pengelola

hiburan sehingga target yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dapat

tercapai.


