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BAB 3 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari perhitungan efetivitas pada pembahasan diatas pemblokiran harta 

kekeyaan yang tersimpan pada bank mencapai 84,77% pada persentase 

tindakan dan 10,3% pada persentase pencairan ditahun 2015 dan 166,7% 

pada persentase tindakan dan 8,9% pada persentase pencairan ditahun 

2014. Dari persentase tersebut pemblokiran harta kekayaan yang 

tersimpan di bank dapat dikatakan belum efektif karena tidak mencapai 

100%. 

2. Dari contoh kasus yang terjadi pada pemblokiran harta kekayaan yang 

tersimpan pada bank ini dapat dikatakan efektif karena Penanggung Pajak 

akan tetap diblokir rekeningnya meskipun Penanggung Pajak menolak 

dan saldo yang berada dalam rekening tersebut akan digunakan untuk 

melunasi biaya penagihan dan utang pajak sejumlah yang diminta 

sebagaimana tercantum pada surat perintah. Jika Penanggung Pajak 

langsung bersedia saldonya dipindahbukukan ke Kas Negara maka 

prosesnya berjalan lebih cepat dari pada Penanggung Pajak yang 

menolak. 

3.2. Saran 

3.2.1. Bagi CV.BR 

Sebaiknya langsung memberi kuasa pada bank untuk memberitahukan 

saldonya kepada Kepala KPP dan langsung melunasi biaya penagihan dan 

utang pajaknya saja karena menghindar sedemikian rupa tetap saja saldonya 

akan dipindah bukukan oleh bank ke Kas Negara. 
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3.2.2. Bagi Kantor Wilayah DirektoratJenderalPajakJawaTimur I 

Saran yang dapat saya sampaikan untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak adalah sebagai berikut : 

1. Dapat menambahkan jumlah Jurusita Pajak perKPP yang hanya memiliki 

Jurusita Pajak kurang dari 2 guna menambah tenaga kerja untuk proses 

penyitaan agar berjalan lebih baik karna wajib pajak yang ditindak lanjuti 

ke penagihan pajak cukup banyak. 

2. Apabila telah dilakukan pemeriksaan sebaiknya pemeriksa 

memberitahukan secara tertulis objek sita apa saja yang telah disepakati 

oleh penanggung pajak, apabila akan memblokir harta kekayaan yang 

tersimpan di bank maka pemeriksa dapat memberitahukan kepada jurusita 

nomor rekening penanggung pajak guna mempercepat proses 

pemblokiran dan menghindari adanya saldo kosong. 

3.2.3. Bagi Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga 

Tetap menjaga kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Timur I guna menambah pengetahuan dan wawasan. 
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