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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari perkembangan target dan realalisasi pendapatan daerah Kota Semarang 

selama periode 5 tahun (2013-2017) fluktuatif atau selalu naik turun. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu target belanja APBN yang terus 

meningkat, pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar, proses 

APBN-P yang tidak fleksibel dan pengawasan yang berkarakter watchdog 

(Pengawasan yang ketat) 

2. Berdasarkan penerimaan pajak restoran Kota Semarang tahun 2013 sampai 

dengan 2017 juga mengalami naik turun namun selalu lebih dari 100%. 

Kategori restoran Kota Semarang menurut perhitungan yang telah dibahas, 

jenis pajak restoran yang menyumbang pajak paling besar adalah kategori 

jenis restoran. 

3.Berdasarkan perhitungan menurut Depdagri, Kemendagri Nomor 

690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan 

Keuangan, Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah dan 

terhadap Pajak Daerah Kota Semarang selama tahun 2013 hingga 2017 

tergolong dalam kategori rendah atau sangat kurang. Pajak Restoran 
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terhadap Pendapatan Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 2,26% 

sedagkan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah memiliki rata-rata 

kontribusi sebesar 8,84%.  

5.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang 

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Semarang, 

Pemerintah Daerah Kota Semarang diharapkan dapat melalukan berbagai 

upaya seperti: melakukan konsultasi kepada wajib pajak restoran agar 

paham membayar pajak, melakukan pemungutan dan pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak secara langsung di lapangan  dengan lebih intensif, melakukan 

operasi yustitusi secara rutin kepada Wajib Pajak yang masih menghiraukan  

surat peringatan membayar pajak serta memberi sanksi tegas terhadap Wajib 

Pajak yang masih menunggak membayar pajak daerah. Pemerintah Daerah 

juga mngupdate data-data yang akurat mengenai pelaporan wajib wajab 

restoran sehingga tahu wajib pajak yang masih mengiraukan membayar 

pajak daerah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti terkait efektifitas 

dan  laju pertumbuhan mengenai pajak restoran di Kota Semarang serta 

penyebab-penyebabnya dan kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak. 

 


