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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan penulis mengenai Efektivitas dan Laju 

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi, dalam hal ini penulis 

dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2018-2019 Kota Sukabumi memiliki 37 hotel yang terdaftar dan 

aktif sebagai wajib pajak yang terdiri dari 6 hotel bintang 3 dan 31 hotel 

melati 3, namun pada tahun 2020 wajib pajak hotel Kota Sukabumi menjadi 

28 yang terdiri dari 5 hotel bintang 3 dan 23 hotel melati 3. Tarif 

pemungutan pajak hotel yaitu sebesar 10%.  

2. Pajak Hotel Kota Sukabumi merupakan urutan ketiga dalam penerimaan 

pajak daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi menetapkan target penerimaan pajak hotel yang bervariasi seperti 

pada tahun 2017-2020 berjumlah sebesar Rp 12.316.074.131,00 dapat 

diketahui bahwa realisasi pajak hotel Kota Sukabumi setiap tahunnya 

mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga penerimaan pajak hotel di 

Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan yang signifikan. 

3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2017-2020 termasuk 

sangat efektif dengan persentase sebesar 115,57%. Realisasi penerimaan 

pajak hotel selalu mencapai target yang telah ditetapkan, pencapaian target 
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penerimaan pajak hotel merupakan tolak ukur dalam menentukan tingkat 

efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi.  

4. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hot el Kota Sukabumi pada 

tahun 2018-2020 dikategorikan cukup berhasil dengan persentase sebesar 

59,78%. Tingkat persentase menurun dan paling rendah yaitu pada tahun 

2020 hanya sekitar 30,60%, hal ini disebabkan pada tahun tersebut sektor 

pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi melemah yang berimbas salah 

satunya pada pajak hotel sehingga pada tahun tersebut dilihat dari jumlah 

wajib pajak yang sudah terdaftar dan aktif tidak sesuai dari tahun 

sebelumnya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Efektivitas dan 

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Sukabumi maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi perlu 

meningkatkan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak 

agar merasa nyaman dan meningkatkan kualitas pemahaman petugas 

BPKD Kota Sukabumi dalam teknologi informasi sehingga tingkat 

penerimaan pajak hotel di Kota Sukabumi selalu mencapai yang telah 

ditetapkan. 

2. BPKD Kota Sukabumi perlu terus menggali potensi Pajak Hotel agar 

data hotel yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajibannya 
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dalam membayarkan pajak yang terutang sehingga penerimaan pajak 

hotel selalu meningkat. 

3. BPKD harus mengingatkan dan menegur serta memberikan sanksi 

tegas kepada Wajib Pajak yang masih belum patuh menjalankan 

kewajibannya seperti terlambat atau tidak membayar pajak terutangnya 

sehingga Wajib Pajak merasa takut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


