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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah sangat baik, terutama

pada objek pajak hiburan Karaoke. Walaupun persentase pertumbuhan

pajak hiburan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa setiap objek pajak hiburan masih perlu dilakukan

pengawasan dan pengelolaan yang lebih optimal.

2. Tingkat Ketercapaian Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Semarang

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah cukup baik, walaupun

realisasi pajak hiburan belum mencapai target yang telah ditentukan oleh

DPPKAD, namun penerimaan realisasi yang diperoleh selalu mengalami

peningkatan setiap tahunnya.

3. Konstribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan

Asli Daerah pada tahun 2010 sampai dengan 2015, dilihat dari persentase

konstribusi pajak hiburan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 cenderung

sedikit, tidak lebih dari 1% . Hanya, pada tahun 2010 yang melebihi 1%.

Hal tersebut disebabkan karena pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan

hiburan yang digelar dan yang menggunakan tiket belum optimal.

Kendalanya yaitu pihak penyelenggara belum melapor kegiatan, jumlah
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serta besaran tiket yang dijual, sehingga kemungkinan besar belum

dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pihak

DPPKAD harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan yang berada

dilapangan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut lebih terpantau dengan

baik.

5.2. Saran

Adapun saran yang berguna bagi masyarakat dan instansi

pemerintahan yang terkait dalam hal ini yaitu instansi perpajakan Dinas

Pendapatan Pegelolaan dan Keuangan Aset Daerah di Kabupaten

Semarang.

1. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat diharapkan mampu lebih meningkatkan kesadaran

dalam membayar Pajak Daerah demi terwujudnya tujuan otonomi

daerah yaitu daerah mampu melakukan pembiayaan pembangunan

untuk kelangsungan pemerintahan yang menjadi urusan rumah

tangganya sendiri.

b. Menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan pelaporan pajak

supaya proses pajak dapat berjalan dengan baik.
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2. Bagi instansi yang terkait dan pemerintah

a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

membayar Pajak terutama Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan.

b. Setiap tahun, perlu diadakan pendataan kembali Wajib Pajak yang

ada dilapangan dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak

dalam melaksanakan pelaporan kewajiban perpajakannya.

c. Melakukan pengecekan kembali terhadap realisasi pajak daerah

terutama pajak hiburan sehingga jika ada Wajib Pajak yang

terlambat bayar dapat segera dilakukan penagihan.


