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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara memerlukan dana yang cukup besar untuk menyejahterakan 

kehidupan rakyatnya maka dengan adanya salah satu pendapatan terbesar dari 

sektor pajak pemerintah mampu membiayai kebutuhan negara. Seiring 

perkembangan pajak di Indonesia dari masa kemasa semakin terasa pajak 

menjadi suatu kebutuhan untuk Negara, bahkan targetan pajak dari tahun 

ketahun semakin ditingkatkan dan pajak menjadi suatu Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) terbesar. Penerimaan pajak pada tahun 2018 per 31 

Agustus 2018 mencapai 799,47 triliun, maka pajak merupakan salah satu 

sektor pendukung bagi pemerintah demi tercapainya yang telah direncanakan 

dalam menyejahtrakan kehidupan rakyat. (Putra, 2018) 

Pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh untuk membiayai 

pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya berasal dari pajak. 

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah 

sesuai yang berwewenang dalam pemungutan pajak pusat dan pajak daerah 

yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasakan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanannya dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendaral 

Pajak yang merupakan dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

dengan tujuan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan 
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umumnya, dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Daerah 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dengan adanya batas-batas wilayah tersebut setiap daerah dapat berkreasi 

untuk mencari sumber penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan dan 

pengeluaran daerah salah satunya ialah sumber pendapatan dari pajak 

kendaraan bermotor. (Sihaan,Marihot Pahala,2016) 

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk jenis Pajak Provinsi yang 

merupakan bagian dari pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini dipungut melalui Sistem 

Adminstrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan melibatkan tiga 

Instansi Pemerintah diantaranya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), 

Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT Asuransi Kerugian Jasa 

Raharja. (bapeda jabar, 2018) 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 

jumlah kendaraan bermotor umum dan bukan umum yang ada di Kantor Pusat 

Pengelolaan Kabupaten Sukabumi I (Cibadak). Kendaraan sedan/sejenisnya 

bukan umum sebanyak 18.473 dan umum sebanyak 3.044, jeep/sejenisnya 

bukan umum sebanyak 1127, mini bus/sejenisnya bukan umum sebanyak 

13.675 dan umum sebanyak 3.012, bus/sejenisnya bukan umum 58 dan  
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umum 142, truck/pick up bukan umum sebanyak 12.812 dan umum 374, roda 

empat bukan umum 31.343 dan umum 3.560, sepedah motor bukan umum 

sebanyak 311.850 (Statistik, 2016) 

Dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten 

Sukabumi ini dapat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka 

Badan Pendapatan Daerah Pronvinsi Jawa Barat menciptakan inovasi baru 

yaitu Samsat J’bret (Jawa Barat Ngabret) salah satunya dilaksanaka pada 

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi I 

Cibadak yang diresmikan per tanggal 2 Januari 2019, Samsat J’bret ini 

berawal dari Gubernur kita Ridwal Kamil yang ingin mengikuti 

perkembangan dan memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mendekatkan 

dan memberikan kemudahan pelayanan dan untuk meminimalisir praktik 

pungli salah satunya dibohongi oleh para calo dalam membayar pajak jumlah 

yang yang seharusnya dibayarkan wajib pajak tidak sesuai dengan 

seharusnya.(Pendayagunaan, 2019) 

Permasalahan yang timbul dimasyarakat masih banyak masyarakat 

yang belum sadarnya pentingnya membayar pajak. Masyarakat masih enggan 

membayar pajak karena harus mengantri saat pembayaran pajak, jarak yang 

jauh, terlalu sibuknya dengan pekerjaanya sehingga tidak sempat membayar 

pajak karena harus mengantri. Menghadapai permasalan itu kini bapenda 

jabar memiliki inovasi baru yaitu samsat j’bret. 

Samsat J’bret merupakan inovasi baru memudahkan wajib pajak 

melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, proses 
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pembayaran PKB tahunan itu dapat dilakukan di gerai modern seperti 

Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, bahkan bisa online dilakukan di Tokopedia 

dan Bukalapak. Program Samsat J’bret ini inovasi untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dengan mekanisme yang cepat, tepat dan bebas 

dari praktik pungli/percaloan.(Pendayagunaan, 2019) 

 Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul 

“MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

SECARA CEPAT TEPAT MELALUI SAMSAT J’BRET”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor secara 

cepat tepat melalui Samsat J’bret? 

2. Apakah kelebihan dan kekurangan menggunakan inovasi pembayaran 

pajak kendaraan bermotor secara cepat tepat melalui Samsat J’bret ini?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas samsat menyampaikan 

informasi tentang inovasi baru metode pembayaran pajak kendaraan 

bermotor secara cepat tepat melalui samsat j’bret ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui mekanisme pembayaran pajak secara cepat dan tepat melalui 

samsat j’bret 

2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan menggunakan inovasi 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara cepat tepat melalui 

Samsat J’bret 

3. Mengetahui cara petugas samsat menyampaikan inovasi pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor secara cepat tepat melalui Samsat J’bret ke 

masyakarat agar dipahami dan diterima 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Manfaat bagi penulis dengan adanya penelitian praktik lapangan ini 

dapat mendapat wawasan, memperoleh pengalaman bekerja dalam 

melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diberikan dapat 

dipahami bagi pembayar pajak kendaraan bermotor, khususnya 

melakukan pembayaran pajak melalui Samsat J’bret (Samsat Jawa Barat 

Ngabret) . 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan pengetahuan dan 

menambah informasi mengenai mudahnya membayar pajak tahunan 

kendaraan bermotor dengan inovasi baru yaitu Samsat J’bret dengan 

motode pembayaran melalui Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, 
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Tokopedia, Bukalapak dan Kaspro, dan dapat dijadikan acuan untuk 

referensi untuk pihak yang membutuhkan. 

3. Bagi Akademik 

Manfaat akademik yaitu dapat dijadikan referensi dan literatur, dan untuk 

wawasan bagi Mahasiswa Universitas Muhammdiyah Sukabumi. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

tujuan untuk memberikan gambaraan secara objektif dengan keadaan 

sebenarnya dan digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-

luasnya terhadap mekanisme pembayaran secara cepat tepat melalui samsat 

j’bret, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendeskrifsikan masalah 

yang telah di identifikasi pada saat melakukan penelitian. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Obsevasi 

Teknik pengumpulan data ini juga melakukan observasi secara 

langsung dengan memperlajari serta mempraktikan secara langsung 

mekanisme pembayaran pajak secara cepat tepat melalui Samsat 

J’bret dan juga melakukan sosialisasi mekanisme pembayaran pajak 

secara cepat tepat melalui Samsat J’bret kepada wajib pajak  

 

 

 



7 
 

b.  Wawancara 

 Teknik pengumpulan data ini melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang bisa dijadikan narasumber dan dianggap bisa 

memberikan informasi yang bermanfaat. Wawancara dilakukan 

langsung dengan pihak berkenaan dengan permasalahan ini. 

Penelitian ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan tidak secara spesifik hanya memuat 

poin-poin penting dari masalah yang digali. 

c. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data ini juga melakukan pengumpulan data 

dengan cara mengkaji terhadap berbagai buku, literatur, catatan, 

blog, jurnal serta berita dengan sumber-sumber yang terpercapaya. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi I 

Cibadak yang beralamat di jalan raya sukabumi-bogor KM 20 

b. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu terhitung sejak 4 Maret 

– 31 Mei 2019. Jadwal Penelitiaan tertera pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

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 Penyusunan 

LTA 

                                        

                                        

5 Bimbingan                                         

6 Sidang                                         

 


