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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

didapat penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dangan pemungutan pajak 

restoran, adalah sebagai berikut:  

1. Sistem pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan cukup efektif   

karena petugas lebih berperan lebih aktif, sehingga mampu memenuhi 

target realisasi pajak restoran yang telah ditetapkan oleh kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. 

2. Sistem pemungutan pajak restoran yang dilaksankan dimana para petugas  

datang ketempat usaha Wajib Pajak yang menjadikan pajak yang diterima 

mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, 

meskipun cara pemungutannya berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2011 Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan kesungguhan para 

petugas dalam menjalankan kewajibanya dan menjadikan Wajib Pajak 

tertib membayar kewajiban pajaknya. 

3. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yaitu 

tentang sistem pemungutan pajak restoran yaitu petugas yang harus datang 

ketempat Wajib Pajak untuk memungut pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak serta kurangnya petugas pemungut pajak yang ada dilapangan 

mengingat luasnya Kota Surabaya yang mengakibatkan banyak restoran-

restoran yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak  sebagai 

penerimaan daerah guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangun an 

daerah. Maka dari itu penerimaan pajak restoran belum begitu maksimal 

meskipun target sudah tercapai dan harus segera digali lebih intensif lagi 

untuk mengoptimalkan pendapatan daerah Kota Surabaya.
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3.2 Saran 

3.2.1 Saran Untuk Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

 (BPKPD) Kota Surabaya 

 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka saran yang 

dapat diberikan penulis kepada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah (BPKPD) Kota Surabaya adalah : 

1. Sebaiknya Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Kota Surabaya sering mensosialisasikan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2011.  

2. Mungkin yang harus diubah adalah mengenai tarif sanksi keterlambatan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi pajak terutangnya, 

Tarif yang ditetapkan terlalu kecil yaitu hanya mendapatkan sanksi 

administrasi sebesar 2% dari besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Dari hal tersebut, mungkin Wajib Pajak terlalu meremehkan sanksi 

yang telah ditetapkan sehingga Wajib Pajak dengan sengaja tidak 

melakukan kewajiban untuk membayar pajak maupun mengulur waktu 

pembayaran pajak terutangnya. 

3. Lebih meningkatkan kegiatan proses pelelangan kepada Wajib Pajak yang 

sudah tidak taat membayar pajak mungkin jangka waktu pelelangan 

dimajukan agar cepat terjadinya proses pelelangan karna sebagian besar 

Wajib Pajak sangat takut apa bila proses pelelangan diadakan dengan 

tertib dan tegas. 

Dari beberapa masukan tersebut, diharapkan bisa dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 

(BPKPD) Kota Surabaya untuk melakukan strategi baru maupun 

perubahan demi mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Surabaya serta melakukan pengawasan yang ketat bagi 

pegawai pemungut pajak yang berada dilapangan yang terindikasi bisa 

berkerja sama dengan Wajib Pajak yang terutang Pajak yang membuat 

keuntungan kedua belah pihak dan merugikan daerah Kota Surabaya. 
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