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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang dibahas maka kesimpulan yang diambil 

adalah:  

1. Dari target dan realisasi rata-rata dari tingkat penerimaan target selama 2013-

2017 adalah 10.6 persen, sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak 

daerah tercatat lebih renah dengan pertumbuhan target 5,93 persen. 

Pertumbuhan yang tertinggi baik untuk target maupun realisasi terjadi pada 

tahun 2013 dan penerimaan terandah terjadi padaa tahun 2017 dengan 

demikian bai target maupun realisasi mengalami penerunan pada tahun 2017. 

2. Tingkat capaian yang didapatkan dari pajak daerah pada tahun 2013-2017 

tidak mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah terlalu tinggi sehingga tidak sama dengan potensi yang ada. 

3. Dari tingkat kontribusi penrimaan pajak hotel terhadap pajak daerah di 

Kabupaten Merauke 2013-2017 menunjukan ada kecenderungan peningkatan 

tahun 2016 merupakan tingkat tertinggi sebesar 0,91 persen sedangkan tingkat 

terendah pada tahun 2013 sebesar 0,10 persen dengan demikian penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Merauke meningkat dari tahun ke tahun maka 

kontribusi pajak hotel dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

4. Tingkat ketercapaian pajak hotel di Kabupaten Merauke pada tahun 2013 

memperoleh 101,5 persen, tahun 2014 96,9 persen, tahun 2015 97,2 persen, 

tahun 2016 117,7 persen dan tahun 2017 97,3 persen. Target ketercapaian 

realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merauke tahun 2013 dan tahun 

2015 mencapai 100 persen hal ini menunjukan bahwa ketercapaian yang di 
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dapatkan adalah salah satu faktor untuk peningkatan penerimaan pajak hotel 

di Kabupaten Merauke. 

5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dal penarikn paak hotel di 

Kabupaten Merauke di lihat dari tingkat kesadaan wajib pajak, sumber daya 

manusia (SDM). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diambil dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi Pemerintah 

Saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke agar dapat banyak 

mamberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban 

membayar pajak, meningkatkan sumber daya manusia (SDM),guna untuk 

meningkatkan pembangunan diKabupaten Merauke 

 

2. Bagi Masyarakat 

Melakukan banyak pelatihan yang wajib dilakukan kepada wajib pajak untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan mempermudah wajib pajak 

untuk menghitung, melapor, membayar kewajiban pajaknya sendri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


