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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya dan pembahasan 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selama 

periode 2011 hingga 2015 mengalami fluktuatif. Tapi secara keseluruhan 

sudah cukup tinggi, dimana secara rata-rata mencapai sebesar 6,22 % 

pertahun.  

2. Pajak Hotel di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami 

peningkatan yang cukup besar. Pertumbuhan rata – rata mencapai sebesar 

sebesar 17,20 % pertahun.  

3. Tingkat efisiensi pengelolaan pajak hotel di kota Bukittinggi periode tahun 

2011 hingga 2015 cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh terjadinya 

penurunan angka efisiensi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 angka 

efisiensi pengelolaan pajak hotel sebesar 47,9 %, sedangkan pada tahun 

2015 angka efisiensi turun menjadi 31,3%.  

4. Tingkat efektifitas pengelolaan pajak hotel di kota Bukittinggi dari tahun 

2011 sampai 2015 mengalami fluktuatif, dimana tingkat efektifitas 

tertinggi adalah pada tahun 2013 (55,48 %). Sedangkan tingkat efektifitas  

terendah terjadi pada tahun 2011 (42,11 %). 

5. Elastisitas pengelolaan pajak hotel di Kota Bukittinggi selama periode 

2011 sampai 2015 cukup bagus dengan angka rata – rata 1,22 . Pada tahun 
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2011 angka elastisitasnya sebesar 1,19 (elastis), akan tetapi pada tahun 

2015 angka elastisitasnya menurun menjadi 0,80 (inelastis).  

 

6.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan berbagai kesimpulan yang ada di atas, sebagai 

masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka meningkatkan 

penerimaan Pajak Hotel maupun bagi peneliti selanjutnya, maka dapat disarankan 

atau rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi  

a. Dalam penentuan target penerimaan pajak hendaknya tidak hanya 

berdasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi 

juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan 

yang terjadi di lapangan. 

b. Dalam penarikan pajak agar lebih maksimal dengan meminimalisir 

biaya administrasi dan peningkatan kualitas SDM 

2. Pemerintah Kota Bukittinggi  

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki 

kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. 

Karena itu pemerintah daerah Kota Bukittinggi diharapkan 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara sehingga 

penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi semakin meningkat. 

b. Agar para wisatawan senang menginap di hotel dalam jangka 

waktu yang lebih lama, maka pemerintah daerah Kota Bukittinggi 
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perlu melakukan pembinaan secara intensif terhadap pengelola 

hotel, sehingga kualitas pelayanan hotel semakin baik. 

3. Peneliti selanjutnya  

a. Kegiatan penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan untuk 

beberapa jenis pajak daerah yang diperkirakan memiliki potensi 

yang cukup besar. 


