
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang berhasil 

dikumpulkan serta melakukan analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis, 

uji t-statistik, koefisien determinasi, dan analisis overlay.  Secara sistematis, 

pembahasan akan dimulai dari pengujian normalitas data, uji inferensial, uji 

korelasi, uji analisis data.  Berikut adalah data yang berhasil peneliti 

kumpulkan yaitu persentase pertumbuhan realisasi pajak perbulannya dimulai 

dari tahun 2012-2014 dan data masing-masing jenis pajak hiburan 

pertahunnya dari tahun 2012-2014. 

Tabel 8. Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2012 

Periode 
Pajak 

Hiburan 
PAD 

Januari 327.715.228 17.762.325.955,73 

Febuari 302.972.769 16.663.266.884,08 

Maret 357.544.778 15.982.450.111,83 

April 379.766.212 21.507.106.862,51 

Mei 428.081.817 21.954.830.497,12 

 Juni 400.138.092 21.364.894.640,67 

 Juli 472.262.662 28.289.953.478,96 
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 Agustus 272.574.557 19.003.710.258,28 

 September 373.943.223 28.305.213.265,78 

 Oktober 373.762.470 27.367.971.614,09 

 November 477.145.338 20.510.594.687,00 

 Desember 497.215.663 59.983.743.829,44 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 

Tabel 9. Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2013 

Periode 
Pajak 

Hiburan 
PAD 

 Januari 533.288.701 18.237.710.460,34 

Febuari 416.311.805 19.862.214.032,37 

Maret 441.970.549 25.752.311.024,66 

April 466.115.773 29.797.534.277,61 

Mei 590.645.753 27.650.623.659,31 

Juni 581.657.476 28.593.152.139,77 

Juli 321.301.812 29.012.653.729,75 

Agustus 464.086.327  23.699.746.430,41 

September 432.542.217 36.666.264.901,23 

Oktober 484.660.740 34.405.211.505,15 

November 487.543.189 27.919.065.280,63 

Desember 554.200.625 65.683.616.570,65 

  Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 

Tabel 10. Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2014 

Periode 
Pajak 

Hiburan 
PAD 

 Januari 687.911.715 18.145.070.841,32 

Febuari 523.988.079 26.586.969.889,19 

Maret 582.722.694 19.885.989.722,83 

April 544.922.231 24.112.792.623,63 
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Mei 628.825.002 23.729.481.051,66 

Juni 556.470.413 30.127.886.499,60 

Juli 317.314.030 32.888.801.857,20 

Agustus 564.569.014 27.467.745.902,43 

September 513.860.627 68.795.733.758,46 

Oktober 590.439.514 30.143.825.259,18 

November 543.483.045 33.346.829.990,69 

Desember 590.896.497 59.415.762.050,40 

  Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 

Tabel 11. Total Masing-Masing Jenis Pajak Hiburan Tahun 2012-2014 

Jenis Pajak 2012 2013 2014 

Tontonan 

Film/Bioskop 
1.381.533.890,00 2.435.679.266,00 2.757.358.423,00 

Karaoke 1.533.017.956,61 1.754.474.188,08 2.274.734.029,00 

Permainan 

Bilyard 
330.882.387,00 284.719.411,00 243.601.435,00 

Permainan 

Ketangkasan 
634.759.647,00 752.505.325,00 916.563.881,00 

Panti 

Pijat/Refleksi 
124.238.276,00 102.512.431,00 202.106.911,00 

Mandi 

Uap/Spa 
112.896.930,00 117.687.985,00 130.536.670,00 

Pusat 

Kebugaran 
15.639.850,00 9.523.512,00 10.012.320,00 

Water Park 58.585.000,00 123.503.390,00 141.365.524,00 

Insidentil 189.515.000,00 213.527.750,00 286.091.250,00 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, data diolah oleh peneliti 
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5.2. Penyajian Data 

5.2.1. Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini, analisis statistika deskriptif bertujuan untuk 

menghasilkan data statistik berupa mean, standard error of mean, 

median, mode, standard deviation, variance, range, minimum, dan 

maximum dari setiap variabel. 

1. Pajak Hiburan 

Berdasarkan hasil penelitian, data pajak hiburan diolah melalui 

proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS 17, maka 

didapatkan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel pajak hiburan 

sebagai berikut: 

Tabel 12. Statistik Deskriptif Variabel Pajak Hiburan 

Statistics 

Realisasi Pajak Hiburan 

N Valid 36 

Mean 4.7452E8 

Median 4.8090E8 

Mode 2.73E8 

Std. Deviation 1.02691E8 

Variance 1.055E16 

Range 4.15E8 

Minimum 2.73E8 

Maximum 6.88E8 

 Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 
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Dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) variabel pajak hiburan 

sebesar 474.520.000, nilai tengah (median) sebesar 480.900.000, 

nilai yang frekuansinya besar (mode) sebesar 273.000.000, standar 

deviasi (standard deviation) sebesar 102.691.000, variance yang 

merupakan kelipatan dari standar deviasi yaitu sebesar 

10.550.000.000.000.000, jarak (range) sebesar 415.000.000, nilai 

minimum 273.000.000, dan nilai maksimumnya sebesar 

688.000.000. 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian, data pajak hiburan diolah melalui 

proses pengolahan data dengan bantuan program SPSS 17, maka 

didapatkan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel pajak hiburan 

sebagai berikut: 

Tabel 13. Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Statistics 

Realisasi PAD 

N Valid 36 

Mean 2.9462E10 

Median 2.7418E10 

Mode 1.60E10 

Std. Deviation 1.33326E10 

Variance 1.778E20 

Range 5.28E10 

Minimum 1.60E10 

Maximum 6.88E10 
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Dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) variabel pajak hiburan 

sebesar 29.462.000.000, nilai tengah (median) sebesar 

27.418.000.000, nilai yang frekuansinya besar (mode) sebesar 

16000000000, standar deviasi (standard deviation) sebesar 

13.332.600.000, variance yang merupakan kelipatan dari standar 

deviasi yaitu sebesar 177.800.000.000.000.000.000, jarak (range) 

sebesar 52.800.000.000, nilai minimum 16.000.000.000, dan nilai 

maksimumnya sebesar 68.800.000.000. 

5.2.2. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui penyebaran distribusi data 

variabel dependen, pada penelitian ini variabel dependennya ialah 

variabel Pendapatan Asli Daerah.  Asumsi normalitas didapatkan 

dengan melihat histogram atau tampilan grafik menggunakan uji 

normal probability plot yang menunjukkan pola penyebaran tertentu, 

dengan keputusan: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan grafik yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa 

penyebaran data tersebar dengan baik, terlihat dari plot yang tersebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan bahwa regresi atau data yang digunakan dalam penelitian 

ini berdistribusi dengan normal atau berasal dari populasi yang normal. 

5.2.3. Analisis Statistik Inferensial 

a. Analisis Korelasi 

Korelasi atau uji hubungan antar variabel bertujuan untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan diantara dua variabel, jadi 

dalam penelitian ini hubungan yang akan diuji yaitu hubungan antara 
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variabel Pajak Hiburan dan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan 

menggunakan korelasi pearson. 

Tabel 14. Hasil Uji Korelasi Pearson 
 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel hasil uji statistik korelasi tersebut diperolehlah 

nilai korelasi product moment sebesar 0,263 yang masuk dalam 

interval koefisien 0,20 – 0,399 dan bila diinterpretasikan masuk 

dalam kategori tingkat hubungan rendah. 

b. Analisis Regresi 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu Pajak Hiburan, sedangkan variabel dependennya 

ialah Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

  Realisasi Pajak 

Hiburan Realisasi PAD 

Realisasi Pajak Hiburan Pearson Correlation 1 .263 

N 36 36 

Realisasi PAD Pearson Correlation .263 1 

N 36 36 



 

61 

Tabel 15. Hasil Uji Regresi Linear 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

 

(Constant) 1.323E10 1.042E10 

Realisasi Pajak 

Hiburan 
34.204 21.479 

 Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel hasil uji tersebut, nilai konstantanya atau 

coefficient constant sebesar 13.230.000.000 dan nilai koefisien 

variabel pajak hiburan sebesar 34,204.  Maka berdasarkan nilai-nilai 

tersebut dapat dimasukkan ke dalam model persamaan regresi linear 

sebagai berikut: 

Y (PAD) = 13.230.000.000 + 34,024 (Pajak Hiburan) 

Koefisien konstanta sebesar 13.230.000.000 menunjukkan nilai 

Pendapatan Asli Daerah apabila pajak hiburan bernilai 0 dan 

koefisien variabel pajak hiburan menunjukkan angka positif 

sehingga perubahan pun akan searah, yang berarti bahwa setiap 

kenaikan Pajak Hiburan sebesar satu rupiah maka Pendapatan Asli 

Daerah akan bertambah sebesar 34,024 dalam rupiah. 
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5.2.4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t statistik.  

Hipotesis yang peneliti ajukan ialah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung  dari nilai t
 
tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Begitupun sebaliknya, jika t hitung  dari nilai t
 
tabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

b. Jika probabilitas  0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Begitupun sebaliknya, jika probabilitas  0.05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

a. Uji t-statistik 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, pengujian dengan uji t dapat 

dilakukan dengan membandingkan t tabel pada penelitian ini dengan 

hasil uji t. 

Tabel 16. Hasil Uji-t 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.270 .213 

.121 Realisasi Pajak Hiburan 1.592 

Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, nilai t hitung variabel Pajak 

Hiburan ialah 1,529, sedangkan nilai t tabel penelitian ini ialah 1,688 

yang berarti bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel serta nilai 
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probabilitas 0,121 yang berarti lebih besar dari 0,05.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Pajak Hiburan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

5.2.5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya 

peranan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

masing-masing variabelnya dalam peneilitian ini adalah Pajak Hiburan 

dan Pendapatan Asli Daerah.  Koefisien determinasi didapatkan dengan 

mengkuadratkan nilai koefisien R. 

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

1 .263
a
 .069 

Sumber: Output SPSS 17, data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan tabel hasil uji tersebut, terdapat nilai koefisien R sebesar 

0,263 dan besarnya nilai koefisien determinasi R square ialah 0,069.  

Hal ini berarti pengaruh variabel Pajak Hiburan terhadap variabel 

Pendapatan Asli Daerah ialah hanya sebesar 6,9%, sedangkan sisanya 

sebesar 93,1% dipengaruhi oleh pajak sektor lainnya yang tidak diteliti. 
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5.2.6. Analisis Overlay 

Analisis overlay digunakan untuk mengetahui jenis pajak hiburan yang 

potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.  

Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara kontribusi 

penerimaan dan pertumbuhan penerimaan. Secara tabel matrik 

kontribusi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak daerah 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 18. Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Masing-Masing 

Jenis Pajak Hiburan Tahun 2012-2014 

Jenis pajak hiburan Rata-rata pertumbuhan Rata-rata kontribusi 

Tontonan Film/Bioskop 45% 37,72% 

Karaoke 22% 32,65% 

Permainan Bilyard -14% 5,32% 

Permainan Ketangkasan 20% 13,55% 

Panti Pijat/Refleksi 40% 2,50% 

Mandi Uap/Spa 8% 2,16% 

Pusat Kebugaran -17% 0,22% 

Water Park 63% 1,83% 

Insidentil 23% 4,04% 

Sumber: Data olah peneliti, 2015 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut maka dapat digolongkan 

ke dalam tabel matriks untuk mendapatkan hasil klasifikasi dari setiap 

jenis pajak hiburan Kota Bandar Lampung. 
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5.3. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis mengenai kontribusi pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah.  Kontribusi setiap jenis pajak daerah 

akan membawa pengaruh terhadap total pendapatan pajak daerah, yang pada 

akhirnya akan membawa pengaruh kepada total pendapatan asli daerah.  Dari 

hasil riset yang penulis lakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandar Lampung, diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah menurun 

saat realisasi pajak hiburan juga menurun.  Berlandaskan hal tersebut, maka 

peneliti mengemukakan hipotesis penelitiannya sebagai berikut: 

Ho: Kontribusi pajak hiburan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Kontribusi Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpukan 

dokumen yang diperoleh dari pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat terlihat pertumbuhan realisasi Pajak 

Hiburan serta pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah perbulannya 

sebagai berikut: 

Tabel 19. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2012 

Periode 
Perumbuhan 

Pajak Hiburan 

Pertumbuhan 

PAD 

Januari - - 
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Febuari -7,55% -6,19% 

Maret 18,01% -4,09% 

April 6,22% 34,57% 

Mei 12,72% 2,08% 

Juni -6,53% -2,69% 

Juli 18,02% 32,41% 

Agustus -42,28% -32,83% 

September 37,19% 48,95% 

Oktober -0,05% -3,31% 

November 27,66% -25,06% 

Desember 4,21% 192,45% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 

Tabel 20. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2013 

Periode 
Perumbuhan 

Pajak Hiburan 

Pertumbuhan 

PAD 

Januari 7,26% -69,60% 

Febuari -21,94% 8,91% 

Maret 6,16% 29,65% 

April 5,46% 15,71% 

Mei 26,72% -7,20% 

Juni -1,52% 3,41% 

Juli -44,76% 1,47% 

Agustus 44,44% -18,31% 

September -6,80% 54,71% 

Oktober 12,05% -6,17% 

November 0,59% -18,85% 

Desember 13,67% 135,26% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 
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Tabel 21. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perbulan Tahun 2014 

Periode 
Perumbuhan 

Pajak Hiburan 

Pertumbuhan 

PAD 

Januari 24,13% -72,38% 

Febuari -23,83% 46,52% 

Maret 11,21% -25,20% 

April -6,49% 21,26% 

Mei 15,40% -1,59% 

Juni -11,51% 26,96% 

Juli -42,98% 9,16% 

Agustus 77,92% -16,48% 

September -8,98% 150,46% 

Oktober 14,90% -56,18% 

November -7,95% 10,63% 

Desember 8,72% 78,18% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2015, Data diolah oleh peneliti 

Berdasarkan hasil persentase tersebut dapat terlihat bahwa pertumbuhan pajak 

hiburan dan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi setiap bulannya, 

namun ternyata fluktuasi keduanya pada tiap bulan tidak selalu sama. Hal 

tersebut mempunyai arti bahwa pertumbuhan perbulannnya banyak tidak 

searah dibandingkan jika hanya dilihat dari total pertahunnya. 

Dari hasil pengujian statistik inferensial, distribusi data pada penelitian ini 

dikatakan normal karena pada grafik normal probability plot terlihat bahwa 

lingkaran-lingkaran kecil yang mewakili data dan disebut sebagai plots 

tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam 
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penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian 

tahap selanjutnya. 

Hasil uji korelasi pearson diperoleh nilai korelasi sebesar 0,263 yang 

menujukkan korelasinya berada di tingkat hubungan yang rendah antara pajak 

hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah.  Angka R square ialah koefisien 

determinasi yang merupakan angka dari pengkuadratan koefisien korelasi 

atau 0,263
2
 sehingga diperolehlah angka 0,069.  Angka koefisien determinasi 

tersebut apabila dikalikan 100% maka akan menjadi 6,9%, persentase 

tersebutlah yang menunjukkan peranan pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, sedangkan sisanya yaitu 93,1% diperankan oleh sektor lainnya 

diluar penelitian ini. 

Untuk mendapatkan hasil hipotesis, uji t digunakan dalam penelitian ini 

dengan kriteria pengujian tolak Ho jika t hitung > t tabel, dimana t tabel 

dalam penelitian ini diperoleh 1,688 dan diperoleh t hitungnya sebesar 1,529 

yang berarti bahwa t hitung (1,529) < t tabel (1,688).  Hal tersebut 

menyatakan bahwa hipotesis Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  Berbanding lurus dengan hasil uji korelasi pearson yang menyatakan 

bahwa peranan pajak hiburan jauh dari 50% yang berarti kecil peranan yang 

dikontribusikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Lemahnya pengaruh realisasi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

pada periode tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya 

ialah banyaknya sektor pajak lainnya yang mendominasi nilai Pendapatan 
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Asli Daerah sehingga kontribusi dari sektor pajak hiburan menjadi skala 

minor, namun pemungutan pajak hiburan harus dioptimalisasikan agar 

pendapatan pajak hiburan selalu mencapai target yang telah diperhitungkan 

dan anggaran untuk pemungutan pun perlu ditekankan agar semakin efisien 

sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pun akan 

meningkat.  Pengoptimalan juga dapat diutamakan pada jenis pajak hiburan 

yang potensial berdasarkan klasifikasi analisis overlay sebagai berikut: 

Tabel 22. Hasil Kualifikasi Matrik Analisis Overlay 

                   Kontribusi 

Pertumbuhan 
wXi ≥ 1 (tinggi) wXi < 1 (rendah) 

gXi ≥ 1 (tinggi) 

1. Tontonan Film/Bioskop 

2. Karaoke 

3. Permainan Ketangkasan 

4. Panti Pijat/Refleksi 

5. Mandi Uap/Spa 

6. Water Park 

7. Insidentil 

- 

gXi < 1 (rendah) Permainan Bilyard Pusat Kebugaran 

 

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di Kota Bandar 

Lampung tahun anggaran 2012-2014 secara garis besar dapat dikelompokan 

menjadi 3 kondisi, yaitu: 

1. Prima apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan sama 

dengan atau lebih dari 1 persen; 

2. Potensial apabila pajak daerah diberikan kontribusi sama dengan atau lebih 

dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 persen; 
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3. Terbelakang apabila pajak daerah diberikan kontribusi dan pertumbuhan 

kurang dari 1 persen. 

Permainan bilyard berkontribusi tinggi namun persentase pertumbuhannya 

rendah sehingga menjadi potensial untuk dikembangkan agar penerimaan 

pajak hiburan semakin bertambah dan pusat kebugaran termasuk klasifikasi 

terbelakang sebab persentase pertumbuhan dan persentase kontribusinya 

rendah, sektor inilah yang sangat perlu dikembangkan agar penerimaan pajak 

hiburan menjadi optimal. 

Pencapaian target yang tidak terpenuhi selama dua tahun belakang ini 

dikarenakan sepinya penikmat jasa hiburan dibandingkan dengan sarana yang 

telah disediakan, seperti halnya tiket masuk tempat rekreasi yang selalu 

banyak tersisa cetakannya diakhir bulan dikarenakan penjualannya tidak 

mencapai target.  Dalam hal pemungutan pajak, Kota Bandar Lampung 

menggunakan sistem self assessment, dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri yang terutang.  Dengan pelaksanaan sistem pemungutan 

ini petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung hanya bertugas 

mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak, 

kelemahan sistem ini menjadikan wajib pajak menjadi malas untuk 

membayar pajak tepat waktu sehingga UPT setempat seringkali mengirimkan 

surat teguran.  Surat teguran diberikan sampai 3 kali dengan sanksi berupa 

denda sebelum objek hiburan ditutup paksa, namun sampai saat ini belum 

pernah ada yang mendapat sanksi penutupan objek pajak secara terpaksa.  
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Walaupun begitu, banyak pula wajib pajak yang menutup jasa hiburan 

mereka dipertengahan tahun dikarenakan objek pajak mereka sepi dan kurang 

diminati seperti panti pijat dan pusat kebugaran di suatu wilayah. 

Kepuasan pelanggan dalam menikmati jasa hiburan perlu diutamakan agar 

pelanggan menjadi semakin banyak mencari sarana hiburan di Kota Bandar 

Lampung sehingga pelanggan ataupun warga dalam kota tidak perlu pergi ke 

kota lain, dengan begitu maka pendapatan sektor pajak hiburan pun akan 

bertambah.  Meningkatnya pendapatan sektor pajak hiburan maka meningkat 

pula Pendapatan Asli Daerah dengan prediksi pertambahan Rp. 34,204 pada 

setiap pertambahan satu rupiahnya pajak hiburan. 


