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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada analisis potensi, 

efektivitas, dan kontribusi pajak hotel sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19 di 

Kabupaten Pangandaran, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut :  

 

1. Terdapat perbedaan pada potensi pajak hotel sebelum dan saat terjadinya 

pandemi covid-19. Potensi pajak hotel pada masa sebelum pandemi covid-

19 yaitu tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

potensi pajak hotel pada saat terjadinya pandemi covid-19 yaitu tahun 2020-

2021 mengalami penurunan potensi, hal tersebut dikarenakan penurunan 

pendapatan yang diterima hotel karena wabah pandemi covid-19. Dinas 

Pendapatan Daerah belum maksimal melakukan pemungutan pajak hotel 

sesuai dengan potensi yang ada, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

belum memiliki system pemutakhiran data terbaru mengenai potensi hotel 

yang berada di Kabupaten Pangandaran, serta masih terdapat wajib pajak 

hotel yang belum menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak hotel. 

2. Terdapat perbedaan pada efektivitas pajak hotel sebelum dan saat terjadinya 

pandemi covid-19. Efektivitas pajak hotel pada masa sebelum pandemi 

covid-19 yaitu tahun 2016-2019 mengalami kenaikan efektivitas, serta 

efektivitas pajak hotel saat terjadinya pandemi covid-19 mengalami 

kenaikan efektivitas. Perbandingan efektivitas pajak hotel sebelum dan saat 

terjadinya pandemi covid-19, efektivitas pajak hotel saat terjadinya 

pandemi covid-19 lebih tinggi nilai efektivitasnya dibandingkan dengan 

efektivitas sebelum pandemi covid-19 meskipun kriteria yang dihasilkan 



134 

 

 
Syifani Nurpadillah, 2022 
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19 DI 
KABUPATEN PANGANDARAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

sama yaitu baik efektivitas pajak hotel sebelum dan saat terjadinya pandemi 

covid-19 tidak efektiv. 

3. Terdapat perbedaan pada kontribusi pajak hotel sebelum dan saat terjadinya 

pandemi covid-19. Kontribusi pajak hotel pada masa sebelum pandemi 

covid-19 yaitu tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dan penurunan 

kontribusi, serta pada kontribusi pajak hotel saat terjadinya pandemi covid-

19  juga mengalami kenaikan dan penurunan.  Perbandingan kontribusi 

pajak hotel sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19, kontribusi pajak 

hotel saat terjadi pandemi covid-19 lebih besar kontribusi yang dihasilkan. 

Kriteria yang dihasilkan pada masa sebelum pandemi covid-19 kontribusi 

yang dihasilkan sangat kurang dan untuk kontribusi saat terjadinya pandemi 

covid-19 kontribusi yang dihasilkan kurang.  

5.2 Saran  

Dari kesimpulan analisis potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel 

sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19 di Kabupaten Pangandaran yang telah 

diuraikan. Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu diantaranya : 

1. Badan Pendapatan Daerah 

Diharapkan dengan adanya penlitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak hotel, mengevaluasi, dan untuk mencari 

strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel agar lebih efektif.  

Kebijakan saat terjadinya pandemi atau strategi yang diambil harus 

terencana, dan mengawasi pemungutan pajak dari wajib pajak. Terdapat  

wajib pajak yang tidak bertindak jujur dalam menghitung pajak yang 

seharusnya dibayarkan, terlebih dimasa pandemi, dan Badan Pendapatan 

Daerah diperlukan untuk merancang system informasi yang dapat 

mengukur potensi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran, diperlukan untuk 

melakukan pendataan ulang mengenai objek dan wajib pajak hotel, serta 

memberikan sanksi yang tegas dapat berupa sanksi administrasi kepada 

wajib pajak yang tidak menjalankan dan curang dalam menjalankan 
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kewajiban pajaknya. Memberikan edukasi serta sosialisasi kepada wajib 

pajak mengenai pentingnya membayar pajak. 

 

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Penelitian ini peneliti menyarakankan Dinas Pariwisata dan kebudayaan 

untuk merancang system informasi yang dapat mengukur potensi kapasitas 

hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran, melakukan pembenahan arsip 

data, dan membuat data kualifikasi untuk hotel bintang maupun non 

bintang. Memutakhirkan data terbaru mengenai hotel-hotel yang berada di 

kabupaten pangandaran termasuk jumlah kamar yang tesedia dimasing-

masing hotel. Hal tersebut untuk memudahkan dinas ataupun perorangan 

yang membutuhkan data dapat mudah dalam memperoleh data. 

3. Pihak Hotel di Kabupaten Pangandaran 

Penelitian ini diharapkan para wajib pajak yang belum mendaftarkan 

sebagai wajib pajak agar segera dapat mendaftar menjadi wajib pajak, agar 

baik wajib pajak yang terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk bisa 

menjalankan kepatuhan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib 

pajak. Tujuan kesejahteraan dari pajak dapat tercapai, karena pajak yang 

dibayarkan merupakan pendapatan yang seharusnya diberikan kepada dinas 

pengelola pajak yang diperoleh dari pengunjung hotel.  

4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini terdapat banyak keterbatasan, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini untuk menguatkan hasil riset, 

dan ilmu pengetahuan dengan indikator yang ada didalam penelitian ini. 

Menambahkan variabel lainnya seperti pajak restoran dan sektor pajak yang 

lain, dapat meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perbedaan pajak hotel sebelum dan saat terjadinya pandemi 

covid-19. Penelitian yang selanjutnya data yang digunakan mengenai data 
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terbaru dengan jumlah sampel dan variabel yang lebih banyak agar hasil 

yang didapat lebih akurat tepat.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

dalam penelitian, yaitu diantaranya :  

1. Peneliti memiliki keterbatasan waktu dalam menggunakan data tahun 

yang diteliti yaitu data tahun 2016-2021, maka peneliti harus menunggu 

sampai bulan Mei untuk mengumpulkan semua data, sehingga dalam 

pengolahan data terhambat.  

2. Perolehan data terhambat, dikarenakan data yang diperlukan berada di 

Dinas yang berbeda-beda, karena arsip data yang ada di Kabupaten 

Pangandaran belum tersusun rapi.   

3. Penelitian ini hanya difokuskan kepada analisis potensi, efektivitas, dan 

kontribusi pajak hotel sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 di 

Kabupaten Pangandaran, dan tidak dapat menjelaskan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan pajak hotel 

sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 secara rinci.
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