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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pajak Restoran 

Berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2011 tentang 

pajak restoran,OWL Cafe termasuk bentuk usah yang dikenakan pajak restoran 

karena menjual makanan dan minuman cepat saji. Dalam ketentuan peraturan daerah 

kota semarang tersebut ditetapkan bahwa pelayanan yang disediakan restoran yang 

nilai penjualannya melebihi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun 

dikenakan pajak restoran. Dilihat dari pendapatan OWL Cafe yang mencapai Rp 

82.435.000,00 per tahun makanya OWL Cafe wajib membayar pajak restoran 

sebesar 10% dari total pendapatan per tahunnya. Dari data yang diperoleh penulis 

dari pihak OWL Café sendiri,OWL Cafe telah memenuhi kewajiban tersebut dengan 

baik,walaupun terkadang masih ada keterlambatan pembayaran tapi lambat laun hal 

ini dapat diatasi karena kesadaran pribadi dari pemilik serta penyuluhan yang 

dilakukan pihak terkait akan pentingnya membayar pajak baik untuk OWL Cafe 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya demi kelancaran pembangunan 

bangsa. 

pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun . 

5.1.2. Pajak parkir 

Berdasarkan data yang diperoleh dari OWL Cafe penulis menyimpulkan 

bahwa berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 10 tahun 2011 tentang 

pajak parkir kriteria penetapan WP parkir /objek pajak parkir adalah 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan 

berhubungan dengan usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan dasar pengenaan pajak 
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parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) 
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pasal 5 termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif yang ditetapkan sebesar 25% dan 

besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan dasar pengenaan pajak. Dari perhitungan tersebut diperoleh pendapatan dari 

parkir sebesar Rp 7.543.000,00 dengan total pembayaran pajak parkir sebesar Rp 

1.885.750,00 tiap tahunnya. 

Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pendapatan dari sektor pajak parkir 

yang tidak stabil juga mempengaruhi pendapatan tiap bulannya, sehingga 

mempengaruhi pembayaran pajak parkir tiap bulannya di OWL Cafe. 

5.1.3. Pajak reklame 

 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari OWL cafe penulis 

menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan daerah kota semarang nomor 6 tahun 

2011 tentang pajak reklame adalah bahwa reklame yang dipakai oleh OWL cafe 

terletak dikawasan kelas jalan Sentra bisnis yang merupakan akses jalan setrategis 

bagi pelaku usaha. Dari perhitungan didapat bahwa nilai sewa reklame sebesar Rp 

3.120.000,00 yang diperoleh atas penjumlahan antara NJOP dengan nilai strategis 

reklame. Dengan tarif 25% maka pajak reklame OWL Cafe sebesar Rp 

780.000,00/tahun. 

 

5.2 Saran  

1. Bagi wajib pajak 

a) Taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan. 

b) Membiasakan diri untuk selalu update akan perkembangan peraturan 

perpajakan. 

c) Melaporkan kewajiban pajak daerah yang ditanggung oleh perusahaan yang 

dikelola sesuai dengan kenyataan dan berusaha tepat waktu dalam melakukan 

pelaporan dan penyetoran pajak daerah tepat waktu. 

d) Bagi Owl Cafe semoga semakin taat dan patuh terhadap peraturan pajak dan 

membayar pajak daerah secara tertib. 
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2. Bagi KPP dan DPKAD 

Bagi KPP dan DPKAD kota semarang, untuk  bersikap lebih tegas kepada 

WP yang tidak taat membayar pajak dan berusaha mengoptimalkan pendapatan 

daerah dan mengelola keuangan daerah dan mengelola keuangan dengan 

professional sehingga dapat terwujud pembangunan negara yang baik. Melakukan 

penyuluhan yang berkaitan tentang pajak dalam hal apapun sehingga masyarakat 

tahu akan pentingnya membayar pajak demi kesejahteraan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


