
 

 

BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis data tentang Pajak hotel, pajak restoran dan 

pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2004-2013, dapat 

disimpulkan bahwa : 

a.   Pajak hotel berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah kota Bekasi periode 2004-2013, hal ini ditunujukkan dengan uji 

parameter Individual (Uji statistic t) 

b.   Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pendapatan asli 

daerah kota Bekasi periode 2004-2013, hal ini ditunujukkan dengan uji 

parameter Individual (Uji statistic t) 

c.   Pajak Hiburan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah kota Bekasi periode 2004-2013, hal ini ditunujukkan dengan uji 

parameter Individual (Uji statistic t) 

d.   Korelasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Nilai R  sebesar 0.899 

yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah 

dengan Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah erat dan positif 

e.   Hasil dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah selama 10 tahun adalah  sebesar 94.88%, yang artinya 

pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD, 

sedangkan sisanya 5.14% yang artinya dipengaruhi oleh faktor lain. 



 

 

 

5.2  Saran 

 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Dinas pendapatan asli daerah kota Bekasi harus melakukan sosialisasi terhadap wajib 

pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan agar mereka lebih menyadari hak dan 

kewajiban yang dimilikinya sehingga kenaikan pajak hotel, pajak restoran dan pajak 

hiburan diikuti oleh kenaikan laju pertumbuhan. 

2. Dilihat dari pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bekasi yang signifikan, sebaiknya dinas pendapatan asli 

daerah lebih memaksimalkan lagi pemungutan pajak  hotel, pajak restoran  dan pajak 

hiburan di kota Bekasi dengan melakukan  pendataan  ulang yang lebih lengkap 

terhadap subjek maupun objek pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

3. Dinas pendapatan asli daerah kota Bekasi sebaiknya terus berupaya meningatkan 

penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan  

yang  memiliki  hubungan  yang sangat  erat  terhadap  penerimaan  pajak daerah kota 

Bekasi. 

4. Dalam  upaya  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  hotel,  pajak restoran  dan pajak 

hiburan di kota Bekasi diharapkan meningkatkan realisasi dan target yang ditetapkan 

pertahunnya. Peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan juga 

akan meningkatkan PAD dikota Bekasi. Maka dengan adanya peningkatan penerimaan 

PAD dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan Kota Bekasi. 

 


