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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan selama 

empat minggu di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam mekanisme penagihan terdapat beberapa hal yang kurang maksimal dalam 

prosesnya, atau belum sesuai dengan dasar yang digunakan, yaitu Standart 

Operasional Prosedur (SOP) penagihan gabungan PBB Tahun 2017. Seperti, 

belum adanya kebijakan untuk WP maupun tim penagihan jika surat tagihan tidak 

sampai di tangan WP dan kurangnya sosialisasi tentang prosedur yang harus 

dijalani jika WP lalai untuk membayar pajak. 

2. Sistem penagihan pajak yang ditetapkan terbukti berperan penting dalam 

meningkatkan realisasi dari tahun-ketahun, terbukti dari tahun 2014-2016 realisasi 

Pajak Bumi dan Bangunan terus mengalami peningkatan. Dan Pajak Bumi dan 

Bangunan juga memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya. 

3. Dalam Standart Operasional Prosedur yang di jalankan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya sudah dan efisien untuk 

menagih wajib pajak yang menghindar akan kewajibannya, akan tetapi masih ada 

praktik yang belum sesuai dengan yang dituliskan di SOP tersebut. 

 

3.2 Saran 

Saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota 

Surabaya 

1. Dalam pelaksanaannya, masalah penagihan akan lebih baik apabila ditambah SOP 

tentang bagaimana jika WP tidak ada dan surat belum diterima oleh WP maupun 

yang mewakilkan. Menyangkut masalah ketegasan dalam proses penagihan juga 
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bagian yang harus ditingkatkan lagi, agar wajib pajak lebih mempunyai kesadaran 

diri dalam hal perpajakan. 

2. Survei lapangan seharusnya lebih ditingkatkan lagi, mengingat tingkat kepatuhan 

wajib pajak yang masih kurang dalam bidang perpajakan. 

3. Lebih meningkatkan sosialisasi tentang pajak, khususnya pajak daerah, mengingat 

banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang kewajiban perpajakan khususnya 

wajib pajak baru yang belum mengerti tentang pentingnya pajak, kegunaan pajak, 

serta keuntungan apa saja yang bisa didapatkan dengan membayar pajak. 
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