
   
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data melalui pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh 

signifikan sebesar 0,009 karena lebih kecil dari 0,05 terhadap pendapatan 

asli daerah kota Palembang  

2. Pajak hotel  secara parsial berpengaruh signifikan sebesar 0,005 karena 

lebih kecil dari 0,05 terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang 

3. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,843 

yang berarti lebih besar dari 0,05 terhadap pendapatan asli daerah kota 

Palembang 

4. Pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan sebesar 0,657 

yang berarti lebih besar dari      terhadap pendapatan asli daerah kota 

Palembang 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum diatas, 

sebagai masukan peneliti selanjutnya dan masukan untuk dinas pendapatan daerah 

kota palembang adalah sebagai berikut: 

1. Pajak hotel , pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama sudah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan sudah 

baiknya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pemungutan 

pajak tersebut, namun dengan meningkatkan lagi pendapatan pajak 

tersebut akan lebih baik lagi bagi sumber pembangunan untuk daerah 

palembang  

2. Pajak hotel merupakan pajak yang mempunyai pengaruh terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah, hal ini sudah bisa dikatakan baik 

untuk pembangunan kota palembang, namun dengan meningkatkan 



   
 

pendapatan pajak yang lainnya maka lebih baik untuk pembangunan kota 

palembang 

3. Pajak restoran  tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, oleh 

karena itu dinas pendapatan daerah kota Palembang harus lebih 

meningkatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya 

mengawasi pemungutan yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi 

dengan meningkatkan pengawasan objek pajak tersebut di kota Palembang 

maka realisasi pajak tersebut akan meningkat sehingga penerimaan 

pendapatan asli daerah juga ikut meningkat dengan adanya peningkatan 

pendapatan asli daerah, maka dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan kota Palembang 

4. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, oleh 

karena itu dinas pendapatan daerah kota Palembang harus lebih 

meningkatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya 

mengawasi pemungutan yang dilakukan terhadap  objek pajak tersebut di 

kota Palembang maka realisasi pajak tersebut akan meningkat sehingga 

penerimaan pendapatan asli daerah juga ikut meningkat dengan adanya 

peningkatan pendapatan asli daerah, maka dapat digunakan untuk 

membiayai pembangunan kota Palembang 

 


