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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis uraikan diatas pada 

babbab sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan 

yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dan saran-saran 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan  kegiatan ekspor dan impor di Kantor Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. 

2. Ekspor dan impor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari 

penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. 

3. Dalam pelaksanaan ekspor dan impor prosedur paling utama di lakukan 

adalah pemberitahuan mengenai barang yang akan diekspor maupun 

diimpor di Kantor Bea Dan Cukai dengan menggunakan PEB dan PIB 

disertai dokumen pelengkap seperti In Voice Pakking List, Bukti Bayar 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Bayar Bea Keluar, 

Terbitnya L/C atau Latter Of Credit, dan Bill Of Lading (BL). 

4.  Dalam melaksanakan kegiatan impor apabila pembayaran PPh Pasal 22 

belum dilunasi maka dokumen tidak bisa diajukan ke Kantor Bea dan 

Cukai karena salah satu kelegkapan dokumen yaitu Surat Setoran Pabean 
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Cukai Dan Pajak ( SSPCP ) begitu juga ketika terjadi kesalahan dalam 

perhitungan yang menyebabkan  kurang bayar akan menyebabkan 

dokumen akan reject atau akan ada penolakan secara otomatis oleh 

sistem dan dikembalikan pada pihak importir atau PPJK. 

4.2.  Saran 

Dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas Ekspor dan Impor 

di Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B pekanbaru khususnya untuk 

menjaring para eksportir yang tidak jujur dalam penyampaian 

Pemberitahuan Ekspor Barang dan Impor barang penulis dapat memberi 

saran, yaitu: 

1. Antara Pegawai di Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan 

para eksportir dan importir yang mengekspor dan mengimpor 

barangnya di KPPBC. 

2. Bagi eksportir dan importir harus sopan dan disiplin dalam mengekspor 

barang dan mengimpor barang di Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru.  

3. Kepada pihak Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru 

agar dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan 

menyentuh kepada seluruh kalangan eksportir dan importir. 

4. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di Kantor Bea Dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru supaya dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas terutama dalam melayani para eksportir dan 
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importir yang bermasalah baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. 


