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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisis 

pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2015 dan 2016, dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penerimaan pajak tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu 

dimana tahun 2015 penerimaan pajaknya mencapai 33.994.574.585 dan 

pada tahun 2016 turun menjadi 20. 897.508.431 

2. Pelaksanaan kegiatan Penagihan dengan Surat Paksa jika dinilai dari 

perbandingan jumlah lembar yang diterbitkan dengan yang terbayar dinilai 

belum efektif baik dari tahun 2015 maupun 2016 dikarenakan tingkat rasio 

yang dihasilkan kurang dari 60%, dan jika dinilai dari segi nominal tingkat 

penagihan dengan surat paksa yang dilakukan dinilai tidak efektif karena 

jika dilihat dari rasio yang dihasilkan masih dibawah 60% di semua triwulan 

tahun 2015 dan tahun 2016. 

3. Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa untuk pengurangan 

tunggakan pajak yaitu sebesar 6.710.762.867 dari seluruh jumlah 

pengurangan tunggakan pajak pada tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 

2016 kontribusi Surat Paksa dalam pengurangan tunggakan pajak turun 

menjadi 1.661.400.509. 
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4. Kurang efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa akibat 

minimnya Sumber Daya Manusia dalam Juru Sita Pajak yang tidak 

sebanding dengan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan 

pajak. Selain itu banyaknya Juru Sita Pajak yang kurang paham atau kurang 

menguasai wilayah kerjanya. 

Penagihan dengan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak 

Pratama Surabaya Genteng sangat berperan penting dalam penagihan pajak yang 

terutang. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala yang 

cukup signifikan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain: 

1) Kelebihan 

a. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng telah sesuai dengan Standard 

Operating Procedure dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

b. Terdapatnya Wajib Pajak yang telah melunasi utang pajaknya setelah 

Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng menerbitkan Surat 

Paksa 

c. Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Genteng cukup membantu meningkatkan penerimaan pajak 

meskipun kontribusinya kecil. 

d. Penagihan aktif yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surab   aya Genteng mampu menurunkan angka tunggakan pajak yang ada. 
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e. Banyak Wajib Pajak yang telah mulai sadar akan kewajiban perpajakannya. 

2) Kelemahan 

a. Banyak alamat Wajib Pajak yang kurang jelas sehingga dalam penyampaian 

Surat Pajak yang dikirim melelui jasa POS sering tidak sampai ke tangan 

Wajib Pajak. 

b. Masih adanya Wajib Pajak yang kurang memahami akan kewajiban 

perpajkannya atau tidak mengakui adanya tunggakan pajak. 

c. Pencairan tunggakan pajak baik yang dilaksanakan dengan penagihan aktif 

(penagihan dengan Surat Paksa) maupun penagihan pasif jumlahnya masih 

kurang proporsional jika dibandingkan dengan tunggakan yang ada. 

d. Banyak Wajib Pajak yang pailit atau bangkrut namun tidak melaporkan 

kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga sulit 

diketahui siapa Penanggung Pajaknya pada saat pelaksanaan penagihan. 

e. Kurang tertibnya pengarsipan data Wajib Pajak sehingga banyak data Wajib 

Pajak yang hilang atau rusak sehingga menyulitkan tindaka penagihan. 

5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis 

Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Paksa di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, penulis mencoba memberikan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, 

sebagai berikut: 
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1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng harus terus 

meningkatkan upaya untuk mempertahankan penerimaan pajak 

pertambahan nilai yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan dan 

terus meningkatkan pajak pertambahan nilai dari segi pemeriksaan pajak 

penagihan pajak dengan surat paksa. Perlu dilakukannya peningkatan 

jumlah pemeriksaan yang dilakukan dan diterapkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Genteng agar wajib pajak dapat membayar pajak 

tepat waktu. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya 

Genteng tetap melakukan pengawasan dan penyuluhan yang 

berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajiban 

perpajakan 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian dengan memperbanyak jumlah data yang diteliti atau 

menambahkan subjek pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.3.Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan penelitian maka implikasi yang harus dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng antara lain adalah: 

1. Melakukan upaya sosialisasi kepada wajib pajak atas kesadaran atau 

kewajiban wajib pajak 

2. Menambah juru sita di bagian seksi penagihan kantor pelayanan pajak 

pratama Surabaya Genteng. 
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