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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang diperoleh dari kegiatan 

pelaksanaan praktik kerja lapangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Sidoarjo tentang pelaksanaan penagihan pajak 

kendaraan bermotor untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2014-2016 

semakin bertambah dan memberikan kontribusi yang cukup besar setiap 

tahunnya. Hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan-pembangunan infrastruktur 

yang ada di Provinsi Jawa Timur dapat terealisasi dan dapat berjalan dengan 

semestinya. 

2. Dalam pelaksanaan penagihan kendaraan bermotor yang sudah dilaksanakan 

oleh petugas yang berwenang melalui BadanLuar (DL), ternyata pelaksanaan 

penagihan belum dapat berjalan sebagaimana yang ditunjukan. Pelaksanaan 

penagihan yang dilakukan melalui beberapa proses yaitu, diawali dengan 

diterbitkannya Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

(SPSOPKB) yang berguna untuk mengingatkan wajib pajak bahwa pajak 

kendaraan bermotornya mendekati masa jatuh tempo, selanjutnya dilanjutkan 

dengan penerbitan Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB), 

Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB), Surat Peringatan 1 (SP1), 

Surat Peringatan 2 (SP2) dan yang terakhir adalah SuratPaksa (SP) dilanjutkan 

dengan penyitaan. Akan tetapi pelaksanaan penyitaan di Jawa Timur belum 

dapat terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat sehingga pihak juru sita pun juga belum dapat 

melaksanakan penyitaan sesuai aturan yang berlaku pada Unit Pelaksana 

Teknis Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur-Sidoarjo. 

 

RUSMAR PINJUNG N.PPELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK...LAPORAN PKL

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



39 
 

3.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan 

Provinsi Jawa Timur-Sidoarjo dan Kantor pembantu dalam hal ini Kantor 

Bersama SAMSAT Sidoarjo untuk dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yaitu : 

1. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Provinsi 

Jawa Timur Sidoarjo hendaknya melakukan koorBadani yang lebih baik 

dengan Kantor Bersama SAMSAT, khususnya mengenai pendataan wajib 

pajak dapat berjalan dengan seimbang sehingga pengecekan kepemilikan 

kendaraan bermotor dan penagihan pajak terutang dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Perlunya Meningkatkan kemampuan professional petugas dalam 

melaksanakan tugas sehingga diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan 

dengan seefisien mungkin. 

3. Perlunya sosialisasi, penyuluhan sadar pajak kepada masyaraka tmengenai 

pentingnya membayar pajak dan menjelaskan kepada masyarakat timbale 

balik jika masyarakat tertib membayar pajak. 

4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur-Sidoarjo juga perlu 

menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya kegiatan laporjual kendaraan 

bermotor, lapor apabila pindah alamat, sosialisasi mengenai tata cara 

pelaksanaan pembayaran pajak dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

5. Perlunya diadakan sosialisasi mengenai tindak lanjut dari pemberian Surat 

Paksa (SP) yaitu tindakan penyitaan barang yang nominalnya sama dengan 

besarnya pajak terutang kepada wajib pajak, agar wajib pajak jera dan dapat 

lebih patuh lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Indonesia yang 

baik. 

6. Perlu ditetapkannya peraturan yang baku mengenai penyitaan agar masyarakat 

lebih tertib dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

7. Perlu ditetapkannya peraturan dan pelaksanaan pemutihan, agar seluruh 

masyarakat paham akan pemutihan. 
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