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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan 

selama 1 (satu) bulan di badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah Kota 

Surabaya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah wajib pajak hotel di Surabaya tahun 2013 mencapai 225 wajib 

pajak, dan setiap tahunnya jumlah wajib pajak hotel di Surabaya 

mengingkat yaitu pada tahun 2014 mencapai 257 wajib pajak dan pada 

tahun 2015 mencapai 272 wajib pajak, kecuali pada tahun 2016 jumlah 

wajib pajak menurun menjadi 264 wajib pajak. Meskipun jumlah wajib 

pajak hotel di Surabaya berfluktuasi, hal tersebut tidak mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh. Tahun 2013-2016 pendapatan yang diperoleh 

setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

2. Mekanisme tata cara pembayaran dan penyetoran pajak hotel yang 

dijalankan sudah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yaitu 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah, mulai dari tempat pembayaran, 

bukti pembayaran, dan penyetoran, semua sudah sesuai dengan dasar 

hukum yang dipergunakan. 

3. Sistem pemungutan pajak secara self assessment yang ditetapkan terbukti 

sangat berperan penting dalam meningkatkan realisasi dari tahun ketahun. 

Hal ini terbukti dari tahun 2013-2016 realisasi pajak hotel terus 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pajak hotel pun memiliki 

peranan yang cukup baik dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli 

Daerah). 
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3.2 Saran 

Adapun saran dari hasil PKL adalah sebagai berikut: 

a. Saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPPD) 

Kota Surabaya 

1. Sebaiknya badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah Kota 

Surabaya lebih teliti lagi dalam memeriksa bukti atau laporan 

penjualan wajib pajak yang melakukan penyetoran dan pembayaran 

pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

2. Sebaiknya kontrol serta survey lapangan lebih ditingkatkan lagi, 

mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang dalam 

bidang perpajakan. 

3. badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah Kota Surabaya harus 

lebih giat mengadakan sosialisasi tentang pajak daerah, terutama yang 

berhubungan dengan pajak hotel kepada wajib pajak agar wajib pajak 

tersebut lebih mengetahui kewajiban dalam membayar pajaknya dan 

melakukan pengawasan agar penerimaan yang diperoleh dapat terus 

meningkat. 

b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

1.  Fakultas vokasi universitas airlangga hendaknya lebih memperhatikan 

dan memberi pembekalan terhadap tema yang akan diambil 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) 

2. Fakultas vokasi universitas airlangga hendaknya lebih memperhatikan 

pembagian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidangnya agar 

lebih memudahkan mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir (TA). 
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