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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpul 

Setelah menemukan penelitian yang penulis tulis selama kampanye 3 bulan,  

mengambil penunjukan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada Samsat Pelabuhan Ratu” penulis kemudian dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui tahap-tahapnya 

seperti Wajib pajak antri di loket pendataan dulu, Setelah itu wajib pajak 

melampirkan KTP untuk di data, Kemudian selesai di data wajib pajak antri 

ke loket pendaftaran (Front Office), Kemudian lampirkan STNK, KTP asli 

dan fotocopy 2 lembar yang sesuai dengan sipemilik kendaraan bermotor,  

Kemudian petugas samsat akan melakukan pengecekan berdasarkan data 

KTP dan STNK, selanjutnya petugas Samsat akan melakukan pengecekan 

STNK untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayar, setelah selesai 

menyerahkan ke kasir, langkah selanjutnya akan menanyakan wajib pajak 

setelah menyelesaikan pembayaran pajak, Wajib pajak dipersilakan untuk 

mencetak STNK lengkap yang telah diperpanjang selama 1 tahun. 

2. Untuk Tarif – tarif pajak kendaran bermotor 1,75% untuk kendaraan 

bermotor bukan umum kepemilikan pertama, 1% untuk kendaraan bermotor 

umum yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk di pergunakan oleh 

umum dengan di pungut bayaran, 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat 

berat dan alat-alat besar. Sedangkan utnuk pajak Progresif kepemilikan 

yaitu, Kendaraan bermotor kedua milik sendiri sebesar 2,25%, ketiga 
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3. kendaraan bermotor milik sendiri sebesar 2,75%, dan keempat kendaraan 

bermotor milik sendiri sebesar 3,25%.  

4. Tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan Official 

Assesment system yaitu dari perhitungan dan penetapan yang sudah 

dilakukan oleh kendaraan bermotor samsat melalui peraturan yang berlaku. 

5. Upaya samsat untuk memudahkan cara pembayaran pajak kendaraan 

bermotor itu bisa melalui online seperti : Alfamart, Tokopedia, dan ATM 

Bank BJB.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyarankan 

agar dalam Samsat Pelabuhan Ratu, wajib pajak yang tidak memenuhi pajak 

kendaraan harus lebih ketat agar penerimaan negara dapat terpenuhi dan dengan 

demikian perekonomian negara dapat stabil. Ada beberapa poin yang perlu di 

perbaiki, yaitu: 

1. Dari perspektif keamanan layanan, tidak tegas 

2. Untuk pelayanan terkadang kurang konsisten dalam artian tidak tepat waktu 

sesuai jadwal yang sudah di tentukan. 

3. Penulis juga menyarankan agar setiap jenis pajak dikenakan pajak dengan 

tepat ketika terkena dampaknya, sehingga kelangsungan perekonomian kita 

dapat lebih stabil dan lebih baik dari sebelumnya. Jika warga negara tidak 

lalai dan membayar pajak kendaraan secara terartur, akibatnya akan 

mempengaruhi perekonomian negara.  
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4. Dan juga untuk wajib pajak penulis harap untuk bersabar dalam membayar 

pajak dikarenakan petugas juga sudah semaksimal mungkin untuk melayani 

wajib pajak. 

 


