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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengenai 

Tinjauan Program Tabungan SAMSAT dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor, dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Kendala yang dihadapi saat wajib pajak membayar kewajiban 

perpajakannya adalah tidak ada biaya untuk membayar pajak 

kendaraannya serta lupa tanggal akhir masa berlaku pajak. Upaya yang 

harus dilakukan adalah dengan mengikuti program Tabungan SAMSAT 

yaitu fitur yang memungkinkan wajib pajak mendapat informasi dan 

notifikasi pembayaran pajak dari ponsel sehingga wajib pajak tidak akan 

lupa untuk membayar kewajiban perpajakannya. 

2. Prosedur pendaftaran program Tabungan SAMSAT kendaraan bermotor 

sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengunjungi Kantor cabang Bank BJB terdekat; 

b. Lalu Wajib Pajak serahkan fotocopy, identitas diri, STNK, serta buku 

tabungan/kartu ATM; 

c. Setelah itu, petugas Customer Service akan membantu melakukan 

registrasi; 

d. Wajib Pajak akan menerima bukti registrasi BJB T-SAMSAT dari 

petugas Customer Service; 
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e. Bank BJB akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

secara otomatis dengan sistem autodebet; 

f. Nikmati kemudahan pembayaran pajak secara otomatis tepat waktu 

dan tepat jumlah. 

3. Manfaat dari adanya program Tabungan SAMSAT ini adalah: 

a. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena pembayaran pajak yang tepat 

waktu dan tepat jumlah, sehingga pembayaran pajak kendaraan 

bermotor ini tidak akan terlambat. 

b.  Wajib pajak akan terhindar dari percaloan, yang tentunya merugikan 

bagi mereka. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan dan 

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat mensosialisasikan lebih luas 

kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang awam tentang 

program Tabungan SAMSAT sehingga masyarakat dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya tanpa takut terlambat. 

2. Sebaiknya dalam pelayanan program Tabungan SAMSAT yang meliputi 

prosedur pembukaan rekening nasabah, Kantor Cabang Bank BJB Kota 

Sukabumi memberikan pelayanan yang baik sehingga semakin banyak 

Wajib Pajak yang mengikuti Program Tabungan SAMSAT ini karena jika 

dilihat hanya 10% masyarakat Kota Sukabumi yang baru mengikuti 

program ini. 
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3. Disarankan kepada Wajib Pajak yang belum mengikuti program Tabungan 

SAMSAT agar dapat mengikuti program ini karena banyak sekali manfaat 

yang akan didapat salah satunya yaitu tidak akan terlambat membayar 

pajak karena  pembayaran dilakukan otomatis dengan sistem autodebet. 


