
 

 
 
 

BAB V 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan pada pembahasan bab IV , maka kesimpulan yang dapat 

diambil  oleh penulias adalah : 

 

1.   Secara total pendpatan pajak yang didapat Oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak 

 
Timur  (SUDIN  PP)   yang  tertinggi  terdapat   ditahun  2014  sebesar  Rp 

 
191.633.057.682.  Lain  halnya  dengan  nilai  persentase  menunjukan 

kemampuan penerimaan pajak mencapai targetnya banyak berhasil jauh 

melampui  target  ditahun  2011  yaitu  Pajak  Hotel  dengan  target 

Rp8.388.772.739   dicapai   sebesar   Rp14.552.726.956   dengan   persentase 

173,48%. Pajak Restoran dengan target Rp15.548.042.322 dicapai sebesar 

Rp25.931.269.773 dengan persentase 166,78%. Pajak Hiburan dengan target 

Rp9.217.368.281 dicapai sebesar Rp5.920.500.903 dengan persentase 64%. 

Pajak Reklame dengan target Rp18.813.324.198 dicapai sebesar 

Rp27.592.564.040 dengan persentase 146,67%. dan Pajak Parkir dengan target 

Rp8.938.558.170   dicapai   sebesar   Rp   7.324.593.664   dengan   persentase 

81,94%.. 
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2.   Kontribusi  per-tahun  yang  diberikan  oleh  Pajak  Daerah  untuk  penerimaan 

Suku Dinas Pelayanan Pajak selama 5 (lima) tahun terakhir memiliki tingkat 

kontribusi yang beragam. 

Tahun 2010 dan 2011 hasil penelitian menunjukan kontribusi terbesar 

berasal dari sektor Pajak  Reklame yang memberikan nilai kontribusi sebesar 

46,955% ditahun 2010 dan 33,93% ditahun 2011. nilai kontribusi tersebut 

 
memiliki tingkat range “kriteria baik”. 

 
Kontribusi untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 menunjukan kontribusi 

terbesar berasal dari sektor Pajak Restoran, dengan nilai kontribusi masing- 

masing sebesar 52,045%, 53,594% dan 47,455% serta memiliki tingkat “kriteria 

sangat baik” dan “kriteria baik” . Pada 3 tahun terakhir ini kontribusi yang 

diberikan Pajak Restoran cukup memuaskan karena melebihi dari 50%. 

Rata-rata kontribusi periode 2010-2014 untuk Pajak Hotel 16%, Pajak 

Restoran 41%, Pajak Hiburan 9%, Pajak Reklame 28% dan Pajak Parkir 6%. 

Dapat disimpulkan sektor pajak yang memberikan kontribusi paling dominan 

berasal dari Pajak  Restoran dengan nilai rata-rata 41%. 

3.  Pertumbuhan penerimaan yang tertinggi dan masuk dalam kategori sangat 

berhasil berasal dari sektor pajak hiburan dengan rata-rata pertumbuhan 85%. 

hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan penerimaan dari pajak hiburan sangat 

baik sehingga adanya peluang prospek untuk memberikan kontribusi terbesar. 

bahkan   mengidikasikan    bahwa   sektor   pajak   hiburan   mampu   untuk 
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meningkatkan penerimaan jika pertumbuhan penerimaanya mampu 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

5.2 Saran 

 
Adapun saran-saran yang mampu diberikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1.   Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur 

untuk menseleksi strategi tertentu agar penerimaan tahun-tahun berikutnya mampu 

melampaui target seperti tahun 2011. 

2.   Berdasarkan kontribusi yang ada peran Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur sudah 

mampu mempertahankan penerimaan Pajak Restoran selama lima tahun terakhir 

sebagai pemberi kontribusi terbesar (dominan), namun diharapkan juga untuk 

memperhatikan sektor pajak yang memberikan kontribusi minim 

3.   Melihat pertumbuhan penerimaan dari sektor pajak hiburan memiliki prospek untuk 

memberikan kontribusi penerimaan yang besar maka diharapkan Suku Dinas 

Pelayanan Pajak Timur untuk memberikan sosialisasi pada pengusaha hiburan 

mengenai pengenaan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan  sektor  

hiburan  sehingga  dapat  menambah  penerimaan  dari  sektor hiburan karena 

berdasarkan penelitian pertumbuhan penerimaan pajak hiburan sangat bagus yaitu 

dengan rata-rata persentase 85% . 

 


