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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan melakukan pembahasan 

di dalam BAB IV, penulis memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

realisasi yang terjadi setelah terjadinya perubahan pada Perda No 12 Tahun 2013 

menjadi Perda No 13 Tahun 2017 yang telah dilakukan oleh wajib pajak hiburan 

terhadap kewajiban pajaknya. Apakah sudah sesuai dengan yang telah diharapkan, maka 

dari pada itu berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang telah diambil oleh penulis 

terhadap analisis yang sudah dibuat : 

1. Perubahan tarif beberapa jenis pajak hiburan yang menjadi lebih rendah berpengaruh 

dengan kenaikan target dengan harapan penerimaan pajak menjadi naik. sebelum 

perda baru diterapkan, pada tahun 2017 realisasinya bisa mencapai target. Berbeda 

setelah perda baru mulai diterapkan pada masa februari hingga mei capaian 

menunjukkan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, dengan kata lain tidak 

tercapai. Namun setelah memasuki masa juni, capaian sudah mencapai target bahkan 

mencapai angka 140,05%. 

2. Realisasi tingkat capaian pada masa januari hingga juni pada tahun 2017 (sebelum 

perda baru diterapkan) adalah 104,16% dan realisasi tingkat capaian pada masa 

januari hingga juni pada tahun 2018 (setelah perda baru diterapkan) adalah 140,05%. 

Tingkat capaian sebelum dan setelah perda baru diterapkan pada masa januari hingga 

juni keduanya sama-sama mencapai target, dengan kata lain adalah tercapai. Bahkan 

setelah perda baru diterapkan, tingkat capaiannya lebih tinggi 35,89% dari perda 

sebelumnya. Hasil capaian tersebut tentunya sesuai dengan harapan Pemerintah 

Kabupaten Semarang. 

3. Ada dua jenis sanksi yang akan diterima wajib pajak jika tidak menyampaikan 

kewajiban pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan jika tidak 
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menyapaikan sesuai dengan ketentuan. Konsekuensi yang akan diterima wajib pajak 

yang tidak menyampaikan kewajiban pajaknya paling lambat 15 hari setelah jatuh 

tempo masa pajak, lalu jika melebihi itu akan dikenakan denda administrasi sebesar 

2%. Kemudian jika menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak 

Daerah) dan tidak mengisinya dengan benar yang akan menyebabkan kerugian bagi 

keuangan daerah, akan dikenakan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 2 

tahun atau denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang. Tidak ada 

perubahan dalam aturan konsekuensi baik sebelum atau setelah Perda No 13 Tahun 

2017 diterapkan. 

5.2 Saran 

Atas dasar kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka ada beberapa saran 

yang akan diberikan penulis, yaitu sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang (Badan Keuangan Daerah) supaya tetap 

memperhatikan saran dari para wajib pajak agar tidak ada ketimpangan bagi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Semarang (Badan Keuangan Daerah) untuk masa 

yang akan datang lebih gencar melakukan sosialisasi atau dinas lapangan agar wajib 

pajak tahu mereka memiliki kewajiban pajak dan bagi Pemerintah Kabupaten 

Semarang sehingga bisa lebih tahu dan mengerti bagaimana keadaan sesunguhnya 

dilapangan. 

3. Bagi seluruh wajib pajak hiburan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), alangkah 

baiknya jika menyampaikan kewajiban pajaknya tepat pada waktunya dengan 

mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) dengan benar sesuai 

dengan ketentuan. Dengan begitu juga akan mempermudah pekerjaan dari fiscus 

yang melayani para wajib pajak. 

 

 




