
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ini akan diuraikan kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan

pembahasan sebelumnya.

1. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Semarang

berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan persentase ketercapaian

mencapai 110,89%. Sedangkan pada tahun 2016 tidak berhasil mencapai

target karena persentase ketercapaian hanya sebesar 88,60% yang turut

menandakan bahwa penerimaan pajak restoran mengalami penurunan.

Kemudian pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran kembali

berhasil mencapai target dengan persentase ketercapaian sebesar 103,54%

atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa

realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Semarang pada

tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 4,60%. Persentase kontribusi

pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,17% atau

meningkat sekitar 1,57% dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan

persentase kontribusi pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan

menjadi 6,24% atau naik sekitar 0,7% dari persentase tahun 2016.

3. Berdasarkan kriteria yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja
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Keuangan disebutkan bahwa apabila penghitungan persentase kontribusi

menghasilkan angka dibawah 10% maka masuk dalam kriteria sangat

kurang. Dengan demikian kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota

Semarang tahun 2015-2017 masih sangat kurang.

4. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis diketahui permasalahan

terkait pajak restoran di Kota Semarang antara lain kurangnya kesadaran

para pelaku usaha untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Restoran,

membayar pajak tepat waktu dan belum transparan dalam melaporkan

penghasilan serta keterbatasan jumlah personil dan kemampuan SDM

BAPENDA untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan di lapangan.

5. Solusi yang dapat dilakukan BAPENDA untuk mengatasi permasalahan

pajak restoran di Kota Semarang antara lain melakukan sosialisasi kepada

Wajib Pajak, memberikan keringanan seperti penghapusan denda atas

tunggakan, melakukan pemeriksaan dengan pemantauan langsung secara

rutin di lokasi usaha serta menambah jumlah personil dan memberikan

pelatihan pemeriksaan kepada SDM BAPENDA.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak yaitu

1. Bagi Wajib Pajak Restoran

Bagi para Wajib Pajak Restoran di Kota Semarang disarankan untuk

dapat memberikan data penghasilan secara transparan kepada petugas

pajak sehingga jumlah pajak yang dibayar merupakan jumlah yang
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seharusnya terutang. Selain itu Wajib Pajak juga diharapkan dapat

membayar pajak tepat waktu dan melunasi tunggakan pajak agar realisasi

penerimaan pajak restoran dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pendapatan daerah dapat meningkat sehingga dapat

mempercepat dan memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota

Semarang, pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya

seperti:

a. Melakukan pemungutan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

secara langsung di lapangan dengan lebih intensif misalnya tiga

bulan sekali.

b. Memperbaharui data Wajib Pajak secara terus menerus dan

mengidentifikasi pelaku usaha yang potensial untuk menjadi Wajib

Pajak baru.

c. Melaksanakan operasi yustisi secara lebih rutin kepada Wajib

Pajak yang menghiraukan surat peringatan membayar pajak.

d. Memberikan sanksi secara tegas terhadap Wajib Pajak yang

memiliki tunggakan selama lebih dari lima tahun misalnya dengan

melakukan segel terhadap lokasi usaha.
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat

melakukan pembahasan mengenai tingkat efektifitas, kontribusi dan

kepatuhan Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah lain di Kota Semarang

yang belum pernah dijadikan sebagai topik pembahasan dalam Laporan

Praktik Kerja Lapangan.
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