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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki banyak sumber pendapatan negara yaitu salah satunya 

yang menjadi sumber pendapatan paling besar adalah dari pajak. Pajak 

mempunyai peranan penting dalam kelangsungan pembangunan rumah tangga 

negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut  Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.  

 Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokan menjadi dua bagian, 

yaitu pajak negara yang dikelola oleh pemerintah pusat digunakan untuk 

membiayai rumah tangga  dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah 

baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. (Siti Resmi,2014).   

 Kantor Bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota 

Sukabumi (SAMSAT) merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor 

melakukan pembayaran pajak kendaraan sehingga diharapkan bisa memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas. Dikarenakan peredaran jumlah kendaraan 

semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. 
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Kesadaran wajib pajak pun masih sangat rendah, dilihat dari jumlah tunggakan 

dan denda pajak kendaraan bermotor di Kantor P3D Kota Sukabumi. Kepatuhan 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai aturan 

perpajakan yang berlaku. 

Kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi masih tergolong rendah kedua 

jika dibandingkan dengan Kota lainya di Jawa Barat jika dilihat dari daftar 

realisasi pajak kendaraan bermotor dari e-samsat pada kantor samsat. berikut tabel 

data yang menunjukan perbedaan kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi dan 

Kota lainya. 

Tabel 1.1 

Daftar Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat 

 

No. Nama Wilayah 
Jumlah 

KBM PKB (Rp) 

1 Kota Sukabumi     525    423,475,200 

2 Kota Bandung  5,125 5,186,082,800 

3 Kota Bogor  2,044 2,449,223,800 

4 Kota Cirebon  1,761    965,576,900 

5 Kota Tasikmalaya 1,842    991,540,900 

6 Kota Cimahi  2,113 1,690,230,700 

7 Kota Banjar     386    205,263,700 

8 Kota Depok  5,483 6,009,383,800 

9 Kota Bekasi  7,869 11,662,6883,500 

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019. 
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 Banyaknya pengguna kendaraan semakin banyak pula wajib pajak yang harus 

membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Namun, seringkali wajib pajak 

mengalami masalah ketika akan melakukan pembayaran pajak kendaraan, seperti 

tidak mengetahui besarnya pajak yang harus di bayarkan serta prosedur 

pembayaran pajak kendaraan yang tidak dimengerti.  

 Bapenda Provinsi memberikan solusi  dengan membuat Aplikasi untuk pajak 

kendaraan pada Aplikasi E-SAMBARA (Samsat Mobile Jawa Barat) dalam 

bentuk aplikasi berbasis android, sehingga Aplikasi Panduan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Berbasis Android akan menjadi media yang tepat untuk mengatasi 

masalah wajib pajak. Aplikasi Panduan Pembayaran Pajak Kendaraan Berbasis 

Android memiliki fitur – fitur panduan dalam melakukan pembayaran pajak 

kendaraan secara langsung di kantor samsat, maupun melalui pelayanan lain 

seperti samsat keliling, samsat drive thru, samsat elektronik, dan yang terbaru 

yaitu samsat J-bret yang pembayarannya bisa dilakukan di alfamart,indomart, 

tokopedia dan lainnya.  

 Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah peta lokasi kantor samsat dan fitur 

tambahan berupa pengecekan data kendaraan dan data pajak kendaraan 

menggunakan nomor induk  kependudukan dan nomor rangka kendaraan, dengan 

adanya fitur – fitur tersebut, Aplikasi Panduan Pembayaran Pajak Kendaraan 

Berbasis Android akan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan. 
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 Dari uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk membuat 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Penerapan E-SAMBARA 

Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor”. 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Berdasakan pembahasan latar belakang diatas dapat di identifikasi  

beberapa masalah, yaitu :  

1. Bagaimana prosedur pembayaran  pajak kendaraan bemotor menggunakan 

aplikasi e-sambara? 

2. Bagaimana mekanisme aplikasi e-sambara  meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTD P3D Wilayah 

Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor  menggunakan aplikasi e-sambara?  

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan  dari penelitian ini, yaitu :  

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor 

menggunakan aplikasi e-sambara. 

2. Untuk mengetahui mekanisme aplikasi e-sambara  meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di 

UPTD P3D Wilayah Kota Sukabumi. 
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3. Untuk mengetahui  kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bemotor menggunakan aplikasi e-sambara. 

1.4. Manfaat Penelitian    

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam laporan tugas akhir ini yaitu diharapkan berguna 

dalam menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan, terutama 

bagaimana meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak yang 

memberikan kontribusi terhadap negara.   

a. Bagi Akademik  

Manfaat bagi akademik yaitu diharapkan laporan tugas akhir ini dapat 

menjadi bahan referensi atau ilmu pengetahuan untuk penulisan tugas 

akhir yang sama.  

b. Bagi Pembaca  

Manfaat bagi pembaca yaitu diharapkan laporan tugas akhir ini dapat 

memberikan informasi tentang bagaimana mudahnya membayar pajak 

melalui Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat atau seiring disebut (e-

sambara).   

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam laporan tugas akhir ini yaitu diharapkan dapat 

dijakdikan bahan informasi untuk pegawai di UPTD Pusat Pengelolaan 

Pendaptan Daerah Wilayah Kota Sukabumi sebagai panduan perihal 
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kemauan dan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak melalui 

aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (e-sambara).  

a. Bagi Penulis  

Sebagai dasar perbandingan antara teori yang di pelajari di dalam 

perkuliahan dengan praktek langsung di lapangan, serta menambah 

pengalaman dan ilmu tentang praktek Perpajakan. Sehingga 

bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan. 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan bagi mahasiswa atau mahasiswi dan juga sebagai bahan 

informasi yang berguna untuk penelitian yang akan datang dan 

sebagai bahan referensi bagi (UMMI) Khususnya Program Studi 

Perpajakan. 

c. Bagi Masyarakat 

Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 

pembayaran pajak melalui aplikasi E-sambara.  

1.5.  Jenis Penelitian  

Penelitian dalam laporan tugas akhir ini menggunakan penelitian deskriptif 

dengan tujuan dapat mendeskripsikan fakta dan kondisi yang behubungan dengan 

pembayaran pajak melalui e-sambara secara akurat. Menurut Sugiyono 

(2016:238) “Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang  telah terkumpul sebagaimana 
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adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi”. Adapun penelitian deskriptif yang dikutip dari buku Djam’an Satori 

(2014:22) yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

setting social terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, 

fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. 

1.6. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan untuk memahami, memecahkan  

dan mengidentifikasi masalah. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

 Observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. (Sutrisno hadi : 1986)  

 Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan di teliti. 

b. Metode Wawancara Terstruktur 

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data, mengadakan komunikasi dengan 

data sumber untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti dan 

memperoleh keterangan untuk menemukan tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab melalui tatap muka maupun menggunakan telepon seluler. 

Adapun wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 



8 
 

 
 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan – pertanyaan 

tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan.  

c. Studi Kepustakaan   

 Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan 

data dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan yang ada di 

kampus maupun luar kampus seperti buku dan data berupa dokumen yang 

berhubungan dengan judul dalam laporan tugas akhir ini. 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dalam  laporan tugas akhir ini dilakukan di UPTD Pusat 

Pengelolaan Pendaptan Daerah Wilayah Kota Sukabumi terletak di Jl. Mesjid 

No. 22 telp. (0266) 215394 fax. (0266) 221911 Sukabumi.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan 31 

Mei 2019  dan disesuaikan dengan jam kerja Instansi Dinas Pusat 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi. Jadwal penelitian 

tertera di tabel 1.2.  
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Tabel 1.3 

Jadwal Penelitian  

No Keterangan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Praktik Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2. 
Pengumpulan 

Data LTA 
                    

3. 
Pengajuan 

Judul 
                    

4. Bimbingan                     

5. Sidang                      

 

 


