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TUGAS AKHIR EFEKTIVITAS PENERIMAAN... SAMUDRO BEKTI 

BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dihelaskan dalam bab – bab 

sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir 

mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2016 saja laju pertumbuhan 

pajak daerah kota Surabaya mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya dengan presentase sebesar 9,53%. Peningkatan laju 

pertumbumbuhan tertinggi pajak daerah kota Surabaya terjadi pada tahun 

2017 dengan presentase sebesar 19,84%. Dengan rata-rata laju 

pertumbuhan pajak daerah kota Surabaya secara keseluruhan dari tahun 

2013 – 2017 dengan presentase sebesar 13,72%. 

2. Efektivitas Pajak daerah yang dihitung menggunakan rasio efektivitas 

selama kurun waktu 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2013 – 2017 

menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 

2014 saja tingkat efektivitas pajak daerah menurun dari tahun sebelumnya 

dan menjadi efektivitas terendah dengan presentase sebesar 98,24%. 

Peningkatan Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan 

presentase sebesar 114,96%. Efektivitas pajak daerah selama 5 tahun 

terakhir rata-rata telah mencapai kriteria sangat efektif yang menunjukan 

bahwa proses administrasi pajak daerah kota Surabaya sudah berjalan 

dengan baik. 

3. Pengaruh meningkat atau menurunnya kontribusi pajak daerah tidak hanya 

dipengaruhi oleh efektivitas pajak daerah saja. Melainkan juga 

dipengaruhi oleh komponen – komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

lainnya. Hal tersebut dapat diketahui pada tahun 2015 dan 2017 tingkat 

efektivitas pajak daerah meningkat, tetapi justru kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya malah menurun. 
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Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya penerimaan diluar sektor 

pajak daerah kota Surabaya. Maka dapat diketahui, semakin tinggi 

efektivitas pajak daerah, semakin tinggi pula penerimaan yang diterima 

dari sektor pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya. Selain itu, sektor 

pajak daerah merupakan komponen penerimaan tertinggi terhadap PAD 

Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata kontribusi sebesar 

73,75%. 

4. Semakin tinggi efektivitas pajak daerah, maka semakin besar pula 

penerimaan yang diterima dari sektor pajak daerah sehingga berdampak 

terhadap semakin dekatnya realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang ditetapkan. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 

maka kemampuan Pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk membiayai 

keperluan daerah pun akan meningkat dan berpengaruh pada 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. 

 

3.2 Saran 

      Saran untuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya : 

1. Dari hasil yang diperoleh, disarankan kepada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan selaku perwakilan dari pemerintah pusat untuk 

lebih memberikan perhatian khusus kepada pejabat dan pegawai 

pemerintah daerah di seluruh  Indonesia. Pemberian edukasi terhadap 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, serta meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi 

terhadap Kota Surabaya. Selain itu, diperlukan menyatukan persamaan 

persepsi mengenai perhitungan potensi tiap daerah secara 

komprehensif dengan melihat permasalahan pada kondisi lapangan 

disetiap daerah. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan juga dapat 

memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pajak daerah 

dan perbedaannya dengan pajak pusat sehingga diharapkan akan 

berpengaruh pada peningkatan pendapatan disektor pajak daerah. 
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2. Dalam rangka peningkatan efektivitas pajak daerah Kota Surabaya, 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya disarankan untuk lebih fokus 

melakukan sosialisasi, pendataan, dan pengawasan terhadap wajib 

pajak daerah Kota Surabaya. Selain itu, perlunya edukasi dikarenakan 

masih banyak wajib  pajak yang tidak mengetahui kewajiban pajak 

daerahnya, serta masih banyaknya potensi penerimaan pajak daerah 

yang belum terdata mengharuskan pegawai Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya dalam hal ini (BPKPD) harus lebih sering turun ke lapangan. 

3. Perlunya bekerja sama dengan Instansi lain diluar pemerintahan. Kerja 

sama tersebut dapat dilakukan dengan instansi pendidikan dikota 

Surabaya dalam hal edukasi dan pendataan di sektor pajak daerah. 

Seperti pengarahan pengisian SPTPD oleh mahasiswa kepada 

masyarakat umum dan mendata sektor yang belum tercatat oleh 

pegawai pemerintah Daerah Kota Surabaya.   

4. Perlunya Law Enforcement terhadap wajib pajak daerah yang sudah 

teredukasi tetapi secara sengaja melakukan Tax Evasion sehingga 

menyebabkan kerugian pada daerah. 

5. Upaya – upaya yang disarankan kepada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Daerah Kota Surabaya agar 

efektivitas pajak daerah dapat meningkat harus dilakukan secara 

konsisten serta pengawasan yang menyeluruh. 

 

 


