
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak

hiburan adalah sebesar 104,86%. Sementara persentase pada tahun 2017

mencapai angka 108,20%. Angka tersebut menandakan bahwa realisasi

penerimaan pajak hiburan telah melebihi target. Namun persentase pada

tahun 2016 hanya sebesar 94,43%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi

penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 tidak berhasil mencapai target

yang ditetapkan.

2. Persentase pajak hiburan terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2015

adalah 1,30%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi

1,18% dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 1,24%. Persentase

pada tahun 2016 mengalami penurunan yang disebabkan karena realisasi

pajak hiburan tahun 2016 tidak mencapai target. Berdasarkan kriteria yang

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Tahun 1996, persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota

Semarang termasuk sangat kurang karena masih berada di bawah angka

10%.
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3. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah

Kota Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan

yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak,

keterbatasan SDM BAPENDA untuk melaksanakan pemeriksaan serta

kurangnya jumlah personil yang bertugas di lapangan dan keterbatasan

sistem pengawasan,.

4. Beberapa upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota

Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan selama

tahun 2018 yaitu melakukan sosialisasi dan jemput bola di lapangan,

menerapkan sistem pembayaran pajak hiburan secara online dan e-SPTPD,

serta memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Hiburan yang

membayar pajak tepat waktu.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan penulis antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai instansi

pemerintah yang berwenang mengelola pendapatan daerah Kota Semarang

diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, salah satunya melalui pajak hiburan. Adapun
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beberapa upaya yang dapat dilakukan BAPENDA dalam rangka

meningkatkan realisasi penerimaan pajak hiburan antara lain :

a. Memberikan efek jera kepada para Wajib Pajak Hiburan yang tidak

membayar pajak dengan cara melaksanakan operasi yustisi.

b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tempat-tempat

penyelenggara hiburan secara lebih intensif dan ketat.

c. Membantu menyediakan sarana prasana untuk memudahkan Wajib

Pajak menerapkan sistem pembayaran pajak secara online karena

saat ini tercatat baru dua Wajib Pajak Hiburan yang sudah

menerapkan sistem pembayaran pajak online.

d. Mendatangi Wajib Pajak Hiburan secara langsung di lapangan

untuk melakukan pemungutan pajak melalui layanan mobil keliling

sehingga semakin memudahkan Wajib Pajak untuk mebayar pajak.

2. Bagi Wajib Pajak Hiburan

Para Wajib Pajak Hiburan diharapkan dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan baik dengan cara membayar pajak hiburan tepat

waktu dan melaporkan data penghasilan yang transparan kepada petugas

pajak demi membantu pemerintah Kota Semarang dalam rangka

melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang membahas

mengenai perbandingan penerapan pajak hiburan di Kota Semarang dan di

daerah lainnya mulai dari tarif yang berlaku, tingkat kepatuhan Wajib

Pajak, dan efektifitas penerimaan pajak hiburan di masing-masing daerah.
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