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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Diantara tujuh jenis pajak daerah yang dipungut BPKD Kota Sukabumi, pajak 

hiburan menempati urutan kelima dalam hal realisasi penerimaannya. Jenis 

hiburan yang dijadikan objek pajak hiburan bersifat selalu ada di Kota 

Sukabumi sebagai penerimaan setiap tahunnya yaitu karaoke, permainan 

bilyard dan permainan ketangkasan anak. Penerimaan pajak hiburan yang 

terlihat mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 yaitu dari jenis hiburan 

karaoke dan permainan ketangkasan anak. Tetapi pada tahun 2020 terjadi 

penurunan dari berbagai jenis hiburan, hal ini dikarenakan kondisi pandemi 

Covid-19 berakibat pada beberapa tempat hiburan yang menutup usahanya. 

b. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dari tahun 2017-2020 

berkisar antara 0,98% - 1,96% dan termasuk kriteria kontribusi sangat kurang. 

Rata-rata kontribusi pajak hiburan yang disumbangkan terhadap pajak daerah 

dari tahun 2017-2020 adalah sebesar 1,53% dan termasuk kriteria kontribusi 

sangat kurang. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah 

Kota Sukabumi berkisar antara 0,14%-0,32%. Kontribusi pajak hiburan terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 terjadi 

penurunan karena jumlah penerimaann yang menurun. Kontribusi terendah 

pajak hiburan terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 0,14% dan 
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terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 0,32%. Rata-rata 

kontribusi pajak hiburan dari tahun 2017-2020 dengan persentase sebesar 

0,22% yang berarti dikategorikan sebagai kriteria kontribusi sangat kurang. 

c. Efektivitas pajak hiburan di Kota Sukabumi dari tahun 2017-2020 berkisar 

antara 85,46%-134,57%. Pada tahun 2017 efektivitas pajak hiburan sebesar 

85,46% yang termasuk kriteria cukuf efektif, sedangkan pada tahun 2018, 

2019 dan 2020 efektivitas pajak hiburan sudah diatas 100% yang tergolong 

sangat efektif dikarenakan penerimaanya sudah mencapai target. Rata-rata 

efektivitas pajak hiburan dari tahun 2017-2020 adalah sebesar 107,43% dan 

termasuk kriteria sangat efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah memerlukan langkah upaya strategis dalam 

pemungutannya, seperti dalam hal mengoptimalkan sistem pengelolaan, 

penerimaan, pengawasan, meningkatkan kegiatan sosialiasasi tentang 

pemungutan pajak hiburan, menegakkan sanksi denda apabila terlambat 

membayar atau tidak membayar pajak hiburan. 

b. Menjadikan beberapa fasilitas di Kota Sukabumi sebagai pemicu untuk 

dijadikan sumber objek pajak hiburan yang lain seperti Stadion Sepakbola di 

Kota Sukabumi. Sepakbola merupakan hiburan yang banyak diminati hal ini 

bisa dijadikan objek pajak hiburan untuk meningkatkan penerimaan pajak 
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hiburan. Selain itu, kelancaran akses berkendara bisa memberikan peluang 

wisatawan ke Kota Sukabumi. Jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) 

diharapkan dapat mendatangkan kemudahan bagi wisatawan untuk 

mengunjungi Kota Sukabumi sehingga bisa menikmati hiburan yang ada di 

Kota Sukabumi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian tidak hanya 

dari pajak hiburan saja, tetapi dari jenis-jenis pajak daerah lainnya yang ada 

di Kota Sukabumi. Sehingga dapat mengetahui kontribusi dan efektivitas dari 

jenis pajak lainnya dengan tahun yang sama ataupun tahun selanjutnya. 

 


