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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan tentang prosedur 

penerimaan pajak hotel pada BPKD Kota Sukabumi, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat 37 hotel di Kota Sukabumi yang aktif dan terdaftar secara resmi 

sebagai Wajib Pajak di BPKD Kota Sukabumi. Diantaranya terdiri atas 6 

hotel bintang 3 dan 31 hotel melati 3.  

a. Hotel bintang 3 memiliki fasilitas cukup lengkap dan layanan yang 

cukup baik. Kisaran harga hotel bintang 3 di Kota Sukabumi 

berkisar antara Rp. 300.000 sampai Rp. 1.500.000. 

b. Hotel melati 3 memiliki fasilitas yang disediakan tidak lengkap 

hanya digunakan sebagai penginapan saja. Kisaran harga hotel ini 

berkisar antara Rp. 50.000 sampai Rp. 500.000. 

2. Penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi dalam beberapa tahun  

kebelakang sudah banyak realisasi yang mencapai target. Namun masih 

ada juga yang belum memenuhi target karena disebabkan oleh beberapa 

hal baik dari dalam BPKD itu sendiri maupun dari luar. 

3. Prosedur penerimaan pajak hotel di BPKD Kota Sukabumi sudah bagus 

karena sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi No. 22 Tahun 2016 

yang terdiri dari 4 tahapan yaitu: 
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a. Petugas melakukan pendataan kepada Wajib Pajak  

b. Selanjutnya, Wajib pajak mendaftarkan NPWPD.  

c. Selanjutnya, melakukan Penetapan Pajak hotel dengan cara di 

bayar sendiri (Self assessment)  oleh Wajib Pajak.  

d. Dalam Pembayaran dan Penerimaan Pajak Hotel terdapat dua cara 

yaitu Kegiatan penyetoran melalui Bendahara Pemerintah BPKD 

dan Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah. 

4. Kendala yang dihadapi oleh BPKD Kota Sukabumi di sebabkan oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

a. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari ruang lingkup 

dan petugas BPKD itu sendiri seperti : keterbatasan SDM, 

kurangnya pemahaman terknologi informasi dan tidak ada sanksi 

tegas terhadap WP yang tidak patuh. 

b.  Faktor eksternal adalah faktor luar ruang lingkup kantor seperti: 

tingkat kesadaran WP yang rendah, masih ada negosiasi dengan 

petugas pada penetapan pajak dan berkurangnya objek pajak  

5. Upaya yang dilakukan BPKD Kota Sukabumi dilakukan dengan dua cara 

yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

a. Intensifikasi meliputi : menambahan SDM, meningkatkan 

pemahaman teknologi informasi dan memaksimalkan sumber-

sumber yang ada.  
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b. Ekstensifikasi meliputi : memberikan penyuluhan kepada WP dan 

memperluas basis penerimaan dengan cara pendaftarn objek pajak 

baru. 

 

5.2 Saran 

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Prosedur Penerimaan 

Pajak Hotel di BPKD Kota Sukabumi maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. BPKD Kota Sukabumi harus meningkatnya fasilitas pelayanan yang 

diberikan kepada Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak merasa nyaman dan 

penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi dapat memenuhi target yang 

telah ditentukan. 

2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan  Wajib Pajak terhadap 

pajak dan prosedur penerimaan pajak serta peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang pajak terutama pajak hotel. Maka, BPKD Kota 

Sukabumi harus lebih giat mensosialisasikan pentingnya pajak bagi 

pembangunan Kota Sukabumi secara rutin. 

3. BPKD Kota Sukabumi dalam mempermudah dan efesiensi waktu untuk 

menyelesaikan prosedur penerimaan pajak hoteldibutuhkan sosialisasi 

terkait prosedur penerimaan pajak hotel dan pentingnya pajak bagi 

pembangunan. 
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4. BPKD Kota Sukabumi harus memberikan sanksi tegas terhadap Wajib 

Pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak merasa takut dan patuh 

untuk membayar pajak.  

5. BPKD Kota Sukabumi harus melakukan pengawasan secara berkala 

terhadap prosedur penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi agar berjalan 

dengan baik. 


