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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab satu dan deskripsi serta 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

4 UPT Badan Pendapatan Daerah Sidoarjo telah memiliki struktur organisasi 

yang baik,  

5 Pedoman prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh seluruh pegawai UPT Badan 

Pendapatan Daerah Sidoarjo mengacu pada Standar Operating Procedure 

(SOP) yang telah ditetapkan secara tertulis. 

6 Praktik yang sehat pada perusahaan diciptakan dengan penggunaan dokumen 

yang bernomor urut tercetak, adanya pemeriksaan mendadak, memisahkan 

transaksi pada bagian-bagian yang berwenang, melakukan perputaran jabatan 

secara rutin, pemberian cuti kepada setiap karyawan dan adanya staf 

pemeriksaan internal dari pihak BAPENDA pusat. 

7 Perekrutan karyawan yang dilakukan melalui seleksi ketat yang 

diselenggarakan oleh BAPENDA pusat, dan dibekali dengan pelatihan untuk 

mendapatkan karyawan yang mutunya sesuai dengan mutu dan tanggung 

jawabnya. 

 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di UPT Badan Pendapatan 

Daerah Sidoarjo dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam bentuk peningkatan 

pelaksanaan tugas khususnya peningkatan dan pengembangan pelayanan 

di Kantor Bersama Samsat. 
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2. Mengoptimalkan layanan-layanan unggulan dalam pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dengan bentuk penambahan saran dan prasarana 

operasional, guna mempermudah Wajib Pajak untuk membayar tagihan, 

sehingga tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor dapat dihindari. 

3. Mengadakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dengan 

dealer kendaraan bermotor sebagai mitra kerja agar sesegera mungkin 

mendaftarkan kendaraan bermotor yang telah dijual ke Kantor Bersama 

Samsat.  

4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam bentuk 

soasialisasi di kelurahan, pemasangan spanduk di tempat strategis, 

penempelan pamphlet, brosur pada kecamatan maupun desa, sosialisasi 

melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak. 

5. Melakukan evaluasi, pembinaan dan pelatihan kepada karyawan untuk 

pengoptimalan dan peningkatan kinerja karyawan. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN ... MAULIDA RAHMA F


