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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 
 

Data yang diperoleh oleh penulis dari Kantor Sistem Admistrasi Manunggl 

SatuAtap (SAMSAT) Kota Sukabumi berkaitan dengan Tinjauan Penerbitan Surat 

Keterangan Fiskal Atas Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Sukabumi (P3DW 

10400). Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya dapat di simpulkanbahwa; 

1. Proses untuk pembuatan surat keterangan fiskal kendaraan bermotor itu sangatlah 

mudah apabila kelengkapan surat kendaraan bermotor dianggap memenuhi 

persyaratan, dan mengenai perhitungan denda serta tunggakannya relatif 

sederhana dan mudah sehingga ketika kita akan melakukan proses pembuatan 

surat keterangan fiskal kita dapat mengetahui berapa besar nominal uang yang 

akan kita keluarkan. 

2. Apabila sudah menerima berkas-berka yang telah di serahkan dari pihak 

kepolisian, kelengkaan dokumen sesuai, serta denda dan tunggakan telah di 

proses maka penerbitan surat keterangan fiskalpun bisa langsung di buat karena 

kelengkapan-kelengkapan di atas sudah memenuhi persyaratan. 

3. Dan yang terakhir apabila kelengkapan sudah aman, berkas-berkas sudah sesuai 

dan kendaraan bermotor juga sesuai dalam artian tidak menglami hambatan 

seperti yang di jelaskan pada poin tiga di atas maka proses penerbitan surat 

keterangan fiskalpun dapat dilakukan atau di tebitkan. 

a) Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai BPKB akan tetapi STNKnya ada 

maka proses pembuatan surat keterangan keterangan fiskal tidak bisa 
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diproses karena ditakutkan BPKBnya di gadaikan dan syarat utama dalam 

pembuatan surat keterangan fiskal salah satunya BPKB. Atau harus di proses 

terlebih dahulu BPKB nya. 

b) Lalu apabila Wajib Pajak tidak mempunyai STNK akan tetapi BPKBnya ada 

maka masih tetap bisa di proses karena masih bisa di bantu dengan surat 

pengganti arsip. Atau harus ada surat keterangan dari pihak kepolisian 

bahawa wajib pajak di nyatakan benar tidak memiliki STNK entah itu bisa 

karena hilang atau rusak. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil dari tinjauan penelitian yang telah di lakukan pleh penulis, 

dapat di simpulkan beberapa saran yang di harapkan dapat digunakan dalam peroses 

pembuatan surat keterangnan fiskal. Adapun sarannya sebagai berikut; 

4. Diharapkan dalam kegiatan bembuatan surat keterangan fiskal wajib pajak 

tidak memiliki tungakan pajak agar proses pembuatannya cepat dan tidak 

banyak mengeluarkan biaya. Sehingga wajib pajak tidak merasa keberatan 

dalam pembayaran denda pajaknya. 

5. Diharapkan wajib pajak menyiapakan semua dokumen yang harus disiapkan 

serta diharapkan tidak melakukan jasa calo karena prosespebutannya 

tergolong relativ mudah. 

6. Diharapkan wajib pajak memeriksa terlebih dahulu ketentuan 

kendaraansebelum dibawa ke kantor SAMSAT agar perosesnya berjalan 

dengan lancar. 


