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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara di Indonesia pada saat ini diperoleh dari tiga sektor 

yaitu, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerima hibah 

(Sumber: Perpajakan Teori dan Kasus). Dari tiga sektor tersebut penerimaan pajak 

merupakan pendapatan yang cukup berperan penting dalam pembangunan negeri 

ini. Namun, kesadaran akan membayar pajak di kalangan masyarakat pun masih 

kurang, sehingga manfaat pajak belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

Pajak merupakan masalah penting bagi suatu negara atau pemerintahan 

yang membutuhkan peran aktif dari semua kalangan masyarakat baik secara 

individu maupun badan. Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana 

tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. 

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

pemungutannya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Contohnya, Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan 

pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contohnya, Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB),  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lain. 
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Dari sekian banyak objek pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, 

memang menjadi hal penting dalam pembangunan suatu daerah. Namun, salah 

satu objek pajak yang sering dijumpai dan cukup membantu dalam perolehan 

pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah 

pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan 

di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.  

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif pajak 

yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, 

daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas 

maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain 

itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang 

mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terdapat ketentuan bahwa sebesar 10% hasil dari pajak 

kendaraan bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan modal 

dan sarana transportasi. Hal ini dikenal dengan earmarking, yaitu suatu kewajiban 

pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak 
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daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung 

dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.  

Kendaraan saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang erat kaitannya 

dengan kehidupan masyarakat. Dilihat dari banyaknya jumlah kendaraan yang ada 

di Kota Sukabumi yang tentunya akan berpotensi dalam meningkatkan 

pendapatan Pajak Daerah. Meskipun merupakan suatu kewajiban untuk membayar 

pajak kendaraan namun pada kenyataannya masih banyak orang pribadi maupun 

badan yang terlambat melaksanakan kewajibannya tersebut. Beberapa faktor yang 

sering dijadikan alasan adalah tidak ada uang untuk membayar pajak kendaraan 

dan lupa tanggal akhir masa berlaku pajak. 

Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajiban 

perpajakannya dan tentunya terhindar dari denda dan razia maka Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi 

memberikan terobosan baru yaitu sebuah pelayanan yang diberikan dalam bentuk 

Tabungan SAMSAT (biasa disingkat T-SAMSAT). Melalui T-SAMSAT 

masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor akan jauh lebih mudah dalam 

melaksanakan pengesahan STNK tahunan, membayar pajak kendaraan bermotor 

(PKB) serta membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ). Tabungan SAMSAT merupakan inovasi program layanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan dengan bekerjasama 

dengan Bank BJB. Tabungan SAMSAT dapat digunakan untuk pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang bersifat tahunan, bukan untuk 5 tahunan maupun 

mutasi/balik nama. 
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Hadirnya program pelayanan terbaru yang dijadikan sebagai inovasi 

pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dengan berbentuk sebuah 

tabungan yaitu Tabungan SAMSAT yang dapat memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka penulis tertarik untuk 

membuat Tugas Akhir dengan Judul “Tinjauan Pelaksanaan Program 

Tabungan SAMSAT dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah PPPD Kota Sukabumi”. 

1.2 Idenfikasi Masalah 

1. Kendala apa saja yang dihadapi saat wajib pajak membayar pajak 

kendaraan bermotor? 

2. Bagaimana prosedur pembuatan Tabungan SAMSAT kendaraan 

bermotor ? 

3. Apa manfaat dari adanya Tabungan SAMSAT kendaraan bermotor dan 

kendala apa yang dihadapi sehubungan dengan adanya Tabungan 

SAMSAT kendaraan bermotor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat wajib pajak  membayar 

pajak kendaraan bermotor 

2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan Tabungan SAMSAT 

kendaraan bermotor 

3. Untuk mengetahui manfaat dari Tabungan SAMSAT kendaraan 

bermotor dan kendala yang dihadapi sehubungan dengan adanya 

Tabungan SAMSAT kendaraan bermotor 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh 

pengalaman kerja, serta menambah wawasan lebih luas, khususnya 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui Tabungan 

SAMSAT, sehingga dapat memahami secara teori maupun praktik 

lapangan. Serta dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan 

kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan dalam memasuki dunia 

kerja. 

2. Bagi UPTD PPPD Kota Sukabumi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 

mencapai suatu pencapaian kerja yang optimal dalam penerapan 

metode Tabungan SAMSAT pada UPTD PPPD Kota Sukabumi. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat 

untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya 

pada metode Tabungan SAMSAT yang diharapkan dapat menjadikan 

pilihan masyarakat dalam memudahkan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. 

1.5 Metode Penelitian 

            Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan, mengumpulkan 

serta mendapatkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data 
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sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah 

kemudian menganalisa data serta faktor apa yang dapat berhubungan dengan inti 

pokok permasalahan, sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan 

diperoleh. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah metode deskriptif. 

 Metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:53) “Metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik 

hanya pada satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variable lain (variable mandiri adalah variable yang 

berdiri sendiri, bukan variable independen karena jika independen selalu 

dipasangkan dengan variable dependen)”. 

 Demikian disebut penelitian deskriptif karena bertujuan memperoleh 

pemaparan yang objektif mengenai pajak kendaraan bermotor melalui metode 

Tabungan SAMSAT pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan 

dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak 

hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan 

untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi pada saat penulis 
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melakukan penelitian dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor melalui metode Tabungan SAMSAT. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik melakukan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan mengajukan pertanyaan secara langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 

data dan mencatat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

narasumber. 

3. Studi Pustaka 

Dalam pengumpulan data laporan tugas akhir penulis melakukan studi 

pustaka mengumpulkan referensi, mempelajari buku-buku, dan 

mengumpulkan informasi teori-teori melalui situs web yang ada 

sangkutpautnya dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

1.7 Jadwal Penelitian 

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah (UPTD PPPD) 

Kota Sukabumi di Jl. Masjid No.22 Kota Sukabumi Jawa Barat. Lama 

PKL di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pendapatan 

Daerah (UPTD PPPD) Kota Sukabumi selama 2 bulan dimulai tanggal 5 

Februari 2018-05 April 2018. 
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1.8 Jadwal Penelitian dan Penulisan Laporan 

Tabel 1.1 

Jadwal Agenda Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

1 Persiapan

2 Observasi

5 Pencarian Data

7 Bimbingan

9 Perbaikan Laporan Tugas Akhir

8
Ujian Sidang Laporan Tugas 

Akhir

6
Penyusunan Laporan Tugas 

Akhir

4
Menentukan Identifikasi 

Masalah

3
Perumusan Judul Laporan Tugas 

Akhir LTA

No Jadwal Kegiatan
Waktu Penelitian

Januari Februari Maret April Mei


