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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2007
sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel
terhadap PAD di Kabupaten Ciamis dan pajak restoran juga mempengaruhi
PAD. Penelitian ini menggunakan alat kontribusi yang terdiri dari 7 kecamatan
di Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil perhitungan, pajak hotel mempunyai nilai besaran
multiplier yang berbeda atau tidak sama dengan nilai besaran multiplier
pada PAD di Kabupaten Ciamis dan minimnya kontribusi pada tahun
2007 sampai dengan tahun 2013 hal ini disebabkan kurang galaknya
pembangunan hotel di sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan
juga belum optimalnya promosi daerah pariwisata untuk memikat
banyak wisatawan.
2. Pajak restoran mempunyai nilai besaran multiplier yang berbeda atau
tidak sama dengan nilai besaran multiplier pada PAD di Kabupaten
Ciamis dan minimnya kontribusi pada tahun 2007 sampai dengan tahun
2013 hal ini disebabkan kurang galaknya pembangunan restoran di
sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan juga belum optimalnya
promosi daerah pariwisata untuk memikat banyak wisatawan.
3. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama mempunyai nilai
besaran multiplier yang berbeda atau tidak sama dengan nilai besaran
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multiplier pada PAD di Kabupaten Ciamis dan minimnya kontribusi
pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang seharusnya
pemerintah lokal/daerah bisa meminta partisipasi masyarakat setempat
untuk melakukan pembangunan hotel dan restoran di daerah-daerah
potensial, hal ini disebabkan kurang galaknya pembangunan restoran di
sekitar daerah pariwisata maupun perkotaan dan juga belum optimalnya
promosi daerah pariwisata untuk memikat banyak wisatawan.

B. Implikasi
Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah
sebagai berikut :
1. Pajak hotel memiliki kontribusi positif terhadap PAD di Kabupaten
Ciamis. PAD dapat mengalami peningkatan apabila pajak hotel
mengalami peningkatan. Pendapatan pajak hotel yang tinggi di suatu
wilayah akan berdampak pada meningginya PAD. PAD yang semakin
tinggi akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
2. Pajak restoran memiliki kontribusi positif terhadap PAD di Kabupaten
Ciamis.

Meningkatnya

pajak

restoran

akan

mengakibatkan

meningkatnya PAD. Apabila PAD meningkat maka akan menciptakan
masyarakat yang sejahteraan.
3. Pajak hotel dan restoran berkontribusi positif dan memilikki multiplier
yang berbeda dengan PAD Kabupaten Ciamis. Peningkatan pajak hotel
dan restoran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya,
partisipasi masyarakat daerah sekitar daerah wisata atau kota untuk
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mencari daerah yang potensial dilakukan pembangunan, kemudian
promosi daerah pariwisata dan keunggulan-keunggulan daerah tersebut
demi mendapatkan wisatawan yang lebih banyak lagi.

C. Saran
Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti
mengajukan saran sebagai berikut :
1. Pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan sanksi kepada
restoran dan hotel yang tidak membayar pajak.
2. Pemerintah diharapkan kembali menggalakkan wajib pajak agar semua
elemen masyarakat sadar pajak. Dan lebih jauh lagi, pemerntah dapat
ikut menggalakkan pembangunan hotel dan restoran di tempat-tempat
wisata atau bahkan ditengah kota.
3. Peningkatan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan berbagai
macam cara diantaranya, partisipasi masyarakat daerah sekitar daerah
wisata atau kota untuk mencari daerah yang potensial dilakukan
pembangunan, kemudian promosi daerah pariwisata dan keunggulankeunggulan daerah tersebut demi mendapatkan wisatawan yang lebih
banyak lagi

