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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian serta pembahasan yang telah disajikan pada bab 

sebelumya mengenai “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara 

Cepat Tepat Melalui Samsat J’bret” yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi I Cibadak atau lebih dikenal dengan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), maka dengan ini penulis dapat 

menarik simpulan serta memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

Instansi terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak. 

5.1 Simpulan 

 Dari pembahasan yang telah di uraikan, maka penulis menarik simpulan sebagai 

berikut : 

1. Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui inovasi baru 

Samsat J’bret (Samsat Jawa Barat Ngabret) bertujuan memudahkan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahunan di 

Wilayah Hukum Polda Jawa Barat, wajib pajak dapat membayar pajak 

dengan mudah, cepat dan tepat. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
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Melalui Samsat J’bret ini dapat dilakukan melalui Bank Bank Jabar 

Banten, minimarket seperti Indomaret, Alfamaret, Alfamidi serta PPOB 

(Payment Point Online Bank) dan melalui Fintech seperti Bukalapak, 

Tokopedia dan KasPro untuk melakukan pengesahan STNK dapat 

dilakukan di Samsat Se Jawa Barat dan Bank Jabar Banten. 

2. Kelebihan menggunakan inovasi pembayaran pajak kendaraan 

bermotor melalui samsat j’bret ini diantaranya tidak mengantri, 

pembayaran pajak dapat dilakukan dimalam hari tanpa takut terkena 

denda, serta pembayarannya secara tepat nominalnya dan terdapat pula 

kekurangnya diantaranya masih harus melakukan pengesahan, hanya 

dapat dilakukan pembayaran pajak tahunan, adanya administrasi 

pembayaran, dan masih banyak masyarakat yang kurang paham 

terhadap teknologi. 

3. Upaya yang dilakukan petugas samsat dalam menyampaikan informasi 

mengenai inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

samsat j’bret ini dengan melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah 

mulai dari tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan dan adanya 

penunjukan kader penggerak pajak, serta melakukan sosialisasi melalui 

sosial media, pemasangan spanduk di beberapa kecamatan. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran terkait dengan inovasi baru pajak kendaraan bermotor melalui 

samsat j’bret ini, diantaranya : 

1. Diharapkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui 

minimarket dapat dilakukan langsung dengan memperlihatkan SKKP 

(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) yang ada dibelakan STNK 

(Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa membuat kode bayar karena 

masih banyak masyarakat yang kurang pahamnya terhadap teknologi 

dan juga aplikasi sambara juga baru terdapat pada android saja belum 

terdapat pada ios, windown dan sebagainya. 

2. Diharapkan dapat segera dilakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor untuk perusahaan yang menggunakan NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) untuk meningkatkan masyarakat yang sadar dan taat 

terhadap kewajiban perpajakan. 

3. Diharapkan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sukabumi I Cibadak dapat menambah personil dalam mensosialisasikan 

program Samsat J’bret ini kepada seluruh masyarakat yang ada di 

daerah kabupaten sukabumi, hal ini perlu dilakukan mengingat luasnya 

daerah yang ada di kabupaten sukabumi. 

 


