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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendapatan Negara Indonesia itu terdiri dari tiga sektor yaitu, penerimaan 

pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Salah satunya adalah 

penerimaan pajak merupakan pendapatan yang yang berperan penting untuk 

pembangunan negara ini, namun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

masih kurang sehingga manfaat pajak belum dirasakan oleh masyarakat. Peran 

pajak dalam pembangunan sebuah negara sangatlah penting, terlebih lagi Indonesia 

yang termasuk negara berkembang. Pajak merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari 

masyarakat. 

Menurut Narko (Wijaya & Irawan, 2018) “Prosedur adalah urutan-urutan 

pekerjaan Clerical (yang berhubungan dengan pekerjaan juru tulis) yang 

melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”. 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 (Prof. Dr. P. J. A. Adriani) Pajak adalah iuran kepada negara (dapat 

dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah. 



2 
 

 
 

Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka yang wajib pajak merupakan 

pembayaran wajib menurut hukum dan tidak mungkin dilakukan dihindarkan yang 

diwajibkan dan dapat dipaksakan untuk membayar bagi yang tidak mau membayar 

sebagaimana seharusnya ditentukan oleh kantor pajak. 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap 

pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. 

Pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan melalui layanan pemerintah baik di 

Samsat (bisa melaui online seperti tokopedia, alfamart, indomaret, bank bjb), Polres 

ataupun Samsat Keliling. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam 

jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak 

Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 

13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam 

pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama 

SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan 

Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja. 

Jenis pajak yang diterapkan pada Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 

dua jenis yaitu : (i) Pajak pusat, serta (ii) Pajak daerah. Berdasarkan pasal 1 nomor 

10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA nomor 28 TAHUN 2009 

perihal Pajak daerah serta Retribusi wilayah, definisi Pajak daerah adalah donasi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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pribadi serta dipergunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. 

Jenis pajak sebagaimana dimaksud bisa tidak dipungut jika potensinya 

kurang memadai serta/atau disesuaikan dengan kebijakan wilayah yang ditetapkan 

menggunakan perda. Pajak wilayah, yang selanjutnya diklaim pajak, artinya 

kontribusi harus kepada wilayah yang terutang oleh orang langsung atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, menggunakan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan wilayah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis mengambil judul “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

Pertahunan di Samsat Pelabuhanratu”. 

1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah ditemukan diatas, 

mengidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor ? 

2. Bagaimana ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor? 

3. Bagaimana tata cara pemungutan pajak kendaaran bermotor? 

4. Bagaimana upaya Samsat untuk memudahkan cara pembayaran pajak 

kendaraan bermotor? 

1.2 Tujuan Masalah 

Berdasarkan identifikasi di atas, terdapat tujuan dari permasalahan yang 

akan dibahas oleh penulis laporan yaitu: 

1. Memahami proses pembayaran pajak kendaraan bermotor 

2. Memahami peraturan pajak kendaraan bermotor 
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3. Memahami proses pemungutan pajak kendaraan bermotor 

4. Untuk mengetahui upaya Samsat untuk memudahkan cara pembayaran pajak 

kendaraan bermotor 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis juga di harapkan dapat 

memahami lebih dalam mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan 

bermotor pertahunan di samsat Pelabuhan Ratu. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk 

memperoleh wawasan mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan 

bermotor pertahunan di samsat Pelabuhan Ratu. 

 


