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ABSTRAK 

ARUM DESTIANAWATI, 2021. Implementasi Layanan Elektronik Samsat Dalam Upaya 
Peningkatan Kemudahan Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Badan pendapatan 
Daerah Provinsi Sul-Sel (Studi kasus pada kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel). 
Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Di Bimbing oleh Dr. Rustan SE.,M,Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA selaku 
Pembimbing I dan H. Andi Arman SE.,M.Si.Ak.,CA selaku Pembimbing II. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Layanan Elektronik Samsat 
Dalam Upaya Peningkatan Kemudahan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor 
Badan Pendapatan Daerah provinsi Sul-Sel. Metode penelitian ini menggunakan metode 
Kualitatif untuk mendapatkan gambaran seutuhnya dan mendiskripsikan permasalahan yang 
terjadi kemudian ditarik kesimpulannya.  

  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya Penerapan Elektronik Samsat 
lebih memberikan masyarakat kemudahan dalam melakukan kewajibannya  dalam membayar 
pajak kendaraan bermotor sehingga lebih meningkatkan .Pendapatan Asli daerah (PAD). 

 

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Elektronik Samsat, Pendapatan Asli Daerah. 
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ABSTRACT 

ARUM DESTIANAWATI ,2021 . Implementastion of Samsat Electronic Services in an Effort to 

Increase The Ease or Receiving Motor Vehicle Taxes at the Office of the Regional Revenue 

Agency  of the Province of South Sulawesi (Case Study at the office off the regional revenue 

agency of South Sulawesi Province). Scientific Writing of the Faculty of Econimics and Business 

of Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Dr. Rustan 

SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA as Supervisior I and H. Andi Arman SE.,M.Si.,Ak.,CA as 

Supervisor II. 

 This Study aims to find out how the implementation of Samsat Elektronik Services in an 

Effort to Improve the Ease of Receiving Motor Vehicle Taxes at the Regional Revenue Agency 

office of the province of South Sulawesi. The research method used is qualitative, which aims to 

get a complete picture and describe the problems that occur and theb draw conclusions. 

 The result of this study indicate that the application of Samsat Elektronic provides more 

convenience for the community ini carrying out their obligations in paying motor vehicle taxec so 

that it further increases Regional Original Income (PAD) 

 

Keywords : Motor Vehicle Tax, Electronic Samsat Local Revenue, Regional Original  

Income. 
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  BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Penerimaan dari sektor perpajakan masih merupakan sumber utama dari 

belanja negara. Baik itu merupakan pemerintah pusat maupun dalam pemerintah 

daerah guna mengatur dan menjalankan mekanisme penerimaan dan 

pengekuaran daerah. Penerimaan tersebut terwujud dari Pendapatan Asli 

Daerah.Salah satu dari sumber PAD yaitu Pajak Kendaraab Bermotor (PKB). 

PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor 

(Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009). Adanya penerimaan dari PKB dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

    Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan begitu modern 

sehinggan pada saat ini kendaraan bermotor begitu meningkat di Indonesia 

terutama di Sulawesi selatan khususnya di kota Makassar. Di tahun 2016 

kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor mencapai 1.425.450 unit 

kendaraan, dan di tahun 2017mencapai 1. 503. 835 unit kendaraan, sementara di 

tahun 2018 meningkat sebanyak 1.563.608 unit Melihat banyaknya jumlah pemilik 

kendaraan bermotor yang semakin meningkat Badan Pendapatan Daerah 

provinsi Sul-Sel meluncurkan system pembayaran pajak secara online. 

  Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, 

pemerintah daerah menjalankan begitu banyak strategi salah satunya dengan 

menghadirkan program e- samsat guna untuk meningkatkan (PAD) dalam 

penerimaan pajak kendaraan bermotor.  
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Adanya elektronik samsat ini diharapkan dapat memberikan rasa keinginan 

Wajib Pajak untuk melunasi kewajibannya agar dapat memberikan pemasukan 

atas pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB dikota 

Makassar juga bertambah secara signifikan. 

Sementara itu sudah terdapat beberapa penelitian mengenai tentang 

elektronik samsat, Wigati (2016) menemukan bahwa pembayaran PKB melalui 

elektronik samsat ditinjau daro asas efficiency, dapat dikatakan terpenuhi baik 

dari sisi petugas pajak maupun wajib pajak.; dilihat dari asas simplicity , 

pembayaran PKB melalui elektronik belum begitu sederhana karena masih 

terdapat kendala sehungga mengurangi kemudahannya. Hasil penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa setelah setahun di terapkan, elektronik samsat belum 

memberikan hasil yang signifikan baik bagi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor maupun bagi kemudahan administrasi yang di terima WP dikarenakan 

elektronik samsat belum sepenuhnya di terapkan dengan full system online . 

Berdasarkan pengamatan di kantor  samsat khusunya di kota Makassar 

menunjukkan masih ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melakukan 

pelayanan terhadap wajib pajak seperti, mesin pemanggil antrian yang tidak antri 

atau rusak, sehingga wajib pajak harus lebih ekstra dalam memperhatikan nomor 

antriannya, waktu penyelesaian pembayaran yang masih cukup lama dan 

kurangnya penyampaian informasi terkait beberapa jumlah pembayaran yang 

harus dibayarkan oleh wajib pajak.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait tentang bagaiman “Implementasi layanan elektronik 

samsat dalam upaya peningkatan kemudahan penerimaan (PKB) dalam 

memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar (PKB). 
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B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana implementasi layanan elektronik samsat dalam upaya peningkatan 

kemudahan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor badan 

pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi layanan elektronik samsat dalam 

upaya peningkatan kemudahan penerimaaan pajak kendaraan bermotor di badan 

pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan ?. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkhusunya 

bagi penulis dalam menambah pengetahuan mengenai implemmentasi 

layanan elektronik Samsat dalam upaya peningkatan kemudahan 

penerimaan pajak kendaraan bemrotor. 

2. Akademisi 

Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan 

bahan referensi untuk peneili lain. 

3. Pihak Instansi  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Implementasi 

  Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia 

berarti pelaksanaan atau penerapan. Implemenatasi juaga biasanya dikaitkan 

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengertian menurut Guntur Setiawan (2004) Implementasi adalah 

perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang 

efektif. 

• Pelayanan Publik  

 Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  

rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, serta pelayanan 

administif yang di sediakann oleh penyelenggara publik yang diatur dalam UUD 

No 25 Tahun 2009 dimana pelayanan publik harus berdasarkan standar 

pelayanan sebagai tolak ukur untuk dijadikan  pedoman dalam penyelengaraan.

 Pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan 

janji  penyelenggaraan kepada masyarakat dalam pelayanan berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau serta terukur. 

          5 
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Menurut Hardiansyah mendefinisikan bahwa “ Pelayanan dapat diartikan 

sebagai aktifitas yang di berikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus 

baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. 

 Menurut Sampra Lukman yang di kutip oleh Sinambela (2014;5) 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan 

menyediakan kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahewa 

penyelenggara public merupakan penyelenggara bagi pelayanan kepada 

masyarakat dimana yang melakukan penyelenggara ini adalah pemerintah yang 

bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa pelayanan jasa, ataupyun 

bersifat administratif 

1. Prinsip Pelayanan 

Sebagaimana yang telah di paparkan adapun indikator yang akan di teliti 

dalam penelitian ini sesuai dengan yang tertera dalam asas pelayanan publik 

pada KEPMAN PAN NOMOR 63 TAHUN 2003 yaitu; Transparansi, 

Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatik, Kesamaan hak, Keseimbangan hak, 

dan Kewajiban. 

2. Pelayanan Berkualitas 

Menurut Switti dalam anwar “Kualitas Pelayanan adalah mutu dari pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun 

pelanggan eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. 
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Menurut Fitzsimmons bersaudara dalam sulastiyono (2011;35-36) 

Kualitas pelayanan adalah suatu yang kompleks, serta tamu akan menilai 

kualitas pelayanan melalui lima prinsip dimensi pelayanan sebagai berikut:. 

a. Realibilitas (reability) adalah kemampuan untuk menyampaikan secara 

tepat dan benar jenis jenis pelayanan yang di janjikan kepada tamu. 

b. Responsiviness (Respon) adalah kesadara atau keinginan untuk cepat 

bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan tepat waktu. 

c. Kepastian/Jaminan (assurance) adalah pengetahuan dan kesopan 

santunanserta kepervayaan diri pada pegawai, yaitu  kompetensi untuk 

memberikan pelayanan, sopan dan memiliki sifar terhadap tamu. 

2. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rachamat Sumitro, S.H dalam bukunya dasar 

hukum pajak dan pajak pendapatan :” Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara  berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan 

tidak mendapatkan jasa imbalan (kontraporestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

Sedangkan berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 

1. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Negara.  

 Terkait pengertian tersebut, mardiasi (2016) menerangkan beberapa hal 

tentang pajak. 

1. Fungsi pajak  

Fungsi pajak dibagai menjadu dua ada fungsi finansial (budgeter) dan 

fungsi mengatur (regulerend)  
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a. Fungsi finansial yaitu memasukan uang sebanyak mungkin kedalam 

kas Negara,di mana pajak sebagai salah satu sumber pendapatan 

Negara untuk keperluan pembiayaan pengeluaraen-pengeluaran 

pembiyayaan Negara. 

b. Fungsi mengatur  yaitu pajak digunakansebagai alat untuk mengatur 

masayarakat dari berbagai aspek bidang seperti bidang 

ekonomi,sosial,politik. 

2. Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa syarat agar pemungutan 

pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan sehingga harus 

memenuhi syarat pemungutan pajak . 

a. Syarat keadilan  

Syarat pemungutan pajak pada dasarnya harus adil dan merata, yaitu 

dikenakan pada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya 

untuk membayar pajak tersebut dan sesuai manfaat yang di 

terimanya. Keadilan ini baik dalam keadilan peraturan perundang-

undangan maupun sehari-hari jadi syarat keadilan ini sesuai dengan 

kemampuan dari masing-masing pendpatan masyarakat. 

b. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang) 

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang sifatnya 

memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak 

harus diatur didalamnya. 

c. Syarat Ekonomi 

   Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan 

ekonomi dari siwajib pajak. Maksudnya bahwah pajak yang di  pungut 

kepada seseorang tidak boleh sampai berakibat ia jatuh melarat  

d. Syarat finansial 

 Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara, 

maka biaya pemungutan tidak boleh terlalu besar. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

 Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang di 

bebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib 
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pajak yang bersangkutan. Di mana pengenaan pajak itu  dilakukan 

oleh wajib pajak itu sendiri. 

  Contoh dari self assessment system adalah PPN dan PPh. 

   Agar lebih jelas berikut ciri-ciri self assessment system. 

1) Wajib pajak menentukan besar pajak yang terutang 

2) Wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban 

pajak, mulai dari perhitungan,pembayaran, serta pelaporan pajaknya. 

3) Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali 

ketika wajib pajak telah melapor,telah membayar utang maupun 

terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. 

 Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang 

fiskus maupun aparat pepajakan sebagai pemungutan pajak. 

  Ciri-ciri dari official system adalah sebagai berikut : 

1) Wewenang untuk menentikan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak itu sendiri. 

2)  Wajib pajak aktif, mulai dari hitung menyetor dan melaoirkan sendiri 

pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 

 Withholiding system adalah Pemotongan atau pemungutan pajak, 

dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak 

untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak 

atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan 

sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. 

 Adapun macam-macam yang menggunakan withholding 

system di Indonesia yaitu; 

 PPh pasal 21 

 PPh pasal 22 

 PPh pasal 23 

 PPh final pasal 4 ayat (2) 

 PPN 
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4. Pengelompokan pajak 

   Pembagian pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, berdasarkan 

wewenang dan besrdasarkan sifat yaitu; 

a. Berdasarkan golongan  

 Pajak berdasarkan golongan dapat di bagi menjadi 2 

 Pajak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung oleh 

wajib pajak itu sendiri atau yang bersangkutan dan tidak dapat 

dialihkan oleh pihak lain. Contohnya ialah pajak penghasilan (PPh). 

 Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung merupakan pajak dapat dialihkan kepada pihak 

lainnya atau di geserkan pada pihak lainnya sehingga sering di sebut 

dengan pajak tidak langsung. Contohnya yaitu pajak pertambahan 

nilai (PPN). 

 

b. Berdasarkan sifat 

   Pajak berdasarkan sifatnya dapat ada 2 yaitu; 

 Pajak subyektif yaitu pajak yang pengenaan beban pajaknya 

memperhatikan pribadi wajib pajak atau dapat disebut dengan subjek 

pajak. 

 Pajak Obyektif yaitu pajak yang berdasrkan obyeknya dan tidak 

memperhatikan ataupun mempertimbangkan kondisi wajib pajak. 

c. Berdasarkan lembaga pemungutannya / wewenang pemungutannya  

 Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

yang di manfaatkan untuk keperluan negara. Contohnya pajak 

penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak 

penjualan barang mewah. 

 Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan di manfaatkan untuk membantu kelangsungan pembiayaan 

keperluan daerah.  
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3. Pajak Daerah 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang- undang dengan tidak pendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah 

menurut para Ahli sebagai berikut: 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai Batasan-batan wilaya yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan 

aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-undang jenis-jenis pajak daerah dapat 

dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten (Kota) 

 Jenis Pajak Provinsi dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut : 

 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 
 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 
4. Pajak Air pemukaan 

 
5. Pajak Rokok 

 
b. Jenis-jenis Pajak Kabupaten atau kota dibagi menjadi sebelas 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel 

 
2. Pajak Restoran 
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3. Pajak Hiburan 

 
4. Pajak Reklame 

 
5. Pajak Penerangan Jalan 

 
6. Pajak Mineral Logam dan Batuan 

 
7. Pajak Parkir 

 
8. Pajak Air Tanah 

 
9. Pajak Sarang Burung Wallet 

 
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

 
11. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. 

   Adapun Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pajak Daerah sebagai 

berikut : 

  Objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (Keadaan Nyata). 

Taatbeastand merupakan keadaan dan peristiwa. Peristiwa yang menurut 

peraturan perundang – undangan pajak yang dapat dikenakan pajak. Undang – 

undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan apa yang menjadi objek 

pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna ketetapan 

peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak 

daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada 

suatu provinsi, kabupaten dan Kota. Selain apa yang dapat menjadi objek pajak, 

juga tegas disebutkan apa yang dikeculikan oleh objek pajak. 

(M.Tungka,H.sabijono (2015:931). 
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4. Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor adallah semua kendaraan beroda beserta 

dengan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan di darat, yang 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk 

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam oprasinya menggunakan 

roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Pajak kendaraan bermotor yang di definisikan sebagaimana dalam 
pasal 1 angka 12 dan 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 
tahun 2009 pajak atas kepemilikan dan / penguasaan kendaraan 
bermotor. Akan tetapi atas pajak ini terdapat juga beberapa jenis objek 
pajak yang akan di kecualikan dari pengenaan pajak yaitu ; 
a) Kedutaan konsultan perwakilan negara asing, dan perwakilan 

lembaga-lembaga internasional berdasarkan timbal balik. 
b) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
c) Subyek pajak lainnya ditetapkan oleh daerah. 

Adapun yang termasuk subyek pajak  kendaraan bermotor yaitu 
orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan 
bermotor. 
 

2. Tarif dasar pengenaan pajak tata cara perhitungan pajak kendaraan 
bermotor 
a) Tarif pajak kendaraan bermotor 

• Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi 
sebesar 2%, dan meningkat sebesar 0,5%. 

• Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tariff pajak sebesar 
2% 

• Kepemilikan kendaraan bermotor oleh: 
- TNI/POLRI , Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, 

sebesar 0,50% 
- Angkutan umum, Ambulans, mobil jenazah dan pemadam 

kebakaran sebesar 0,50% 
- Sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan sebesar 

0,50% 
• Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20% 

 
b)  Dasar pengenaan pajak (psl. 5 UU RI No 28) 
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 Dasar pengenaan PKB = NJKB x Bobot 

(Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu, koefisien sama dengan 

1 berarti kerusakan jalan &pencemaran lingkungan masih bisa di 

toleransi,jika lebih dari 1 pkb tersebut dianggap melebihi batas 

toleransi) 

c) Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor 

Jika memiliki 4 buah mobil dengan satu merek dan di beli pada tahun 

yang sama. Dari STNK, tertulis PKB mobil sebesar Rp. 1.500.000, 

kemudian di dapatkan SWDKLLJ sejumlah Rp. 150.000,berarti NJKB 

mobil adalah: 

NJKB: (PKB/2) x 100 = (1.500.000/2) x 100 = Rp. 75.000.000 

Setelah nilai NJKB sudah di temukan, maka perhitungan pajak 

progresif tiap kendaraan akan dimulai dari kendaraan pertama 

sampai keempat dengan perhitungan sebagai berikut: 

 Mobil pertama 

 PKB: Rp 75.000.000 x 2% = Rp 1.500.000 

 SWDKLLJ: Rp 150.000 

 Pajak: Rp 1.500.000 + 150.000 = 1.650.000 

 Mobil Kedua 

 PKB: Rp 75.000.000 x 2,5% = 1.875.000 

 SWDKLLJ: Rp 150.000 

 Pajak: Rp 150.000 + 1.875.000 = 2.025.000 

 Mobil Ketiga 

 PKB: Rp 75.000.000 x 3% = 2.250.000 

 SWDKLLJ:Rp 150.000 

 Pajak: Rp 150.000 + 2.250.000 = Rp. 2.400.00 

 Mobil Keempat 

 PKB: Rp. 75.000.000 x 3,5% = Rp 2.625.000 

 SWDKLLJ: Rp 150.000 

 Pajak: Rp 150.000 + Rp 2.625.000 = 2.777.000 

( Total pajak yang harus dibayarkan pemilik kendaraan ) 
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B. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1: Kerangka Konseptual 

 

  Dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor ada beberapa perubahan 

dalam kebijakan publik yang digunakan untuk memberi kemudahan dalam 

melayani masyarakat, seperti dengan adanya layanan elektronik samsat yang 

diyakini dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan sehingga dengan begitu 

dapat meningkatkan pemabayaran pajak kendaraan bermotor.  

C. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Jl. A.P Pettarani No 1 Gunung Sari, Rappocini, Kota 

Makassar . Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 29 

Juli hingga 29 September. 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan Kualitas 

Pelayanan  

Pelayanan e-Samsat 

ve 

Berbasis Online (X) 

Peningkatan pembayaran pajak 
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2. Alur Penelitian  

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, hingga tahap terakhir dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Alur Penelitian 

 

 

 

 

PERANCANGAN 

PENELITIAN 

PENGUMPULAN 

DATA 

PENGOLAHAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

ANALISIS DATA 

LAPORAN 

PENELITIAN 

PERUMUSAN 

MASALAH 
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3.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang bersifat 

kualitatif ini adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara adalah 

pertemuan yang dilakukan oleh dua orang yang bertukar informasi maupun ide 

dengan cara tanya jawab dalam wawancara tersebut peneliti memilih untuk 

menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan informasi dari sampel 

pertama hingga sample berikutnya, secara terus menerus hingga kebutuhan 

sampel penelitihan terpenuhi , maka dari itu peneliti melakukan wawancara 

kepada Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi dan Wajib Pajak yang 

telah menggunakan layanan e-SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. 

4. Teknik Analaisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari data yang kkemudian disusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari sesi wawacara, data dari catatan 

lapangan, dan bahan bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan 

diinformasikan kepada orang lain.(Sugiyono, 2018) 

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki empat 

tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajin data dan kemudian 

penarikan kesimpulan. Adapun Langkah Langkah tersebut sebagai berikut. 

1. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data adalah mencari,mencatat dan mengumpulkan semua 

bentuk data yang ada dilapangan sesuai hasil dari wawancara yang dilakukan. 
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2. Reduksi Data 

  Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang membutuhkan 

kecerdasan dan wawasan yang luas. Bagi peneliti yang masih baru, dalam 

mereduksi data dapat didiskusikan terlebih dahulu oleh teman atau orang yang 

dipandang ahli. (Sugiyono:2015(249)). 

3. Penyajian Data  

  Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang 

bersifat naratif sehingga mudah untuk dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Dalam tahap penarikan kesimpulan ini yaitu menguraikan data data yang 

didapatkan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan analisis dan 

kemudian diambil kesimpulan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel 

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II 

Makassar, Dinas Pasar, Dinas air minum, Dinas penghasilan daerah  

dibentuk berdasarkan surat Keputusan walikotamadya Nomor 

155/Kep/A/V/1973tanggal 24 mei 1973 terdiri dari beberapa sub 

dinasPemeriksaan Kendaraan tidak Bermotor dan Sub Dinas 

Administrasi. 

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II 

Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 

bersama dengan Surat Edaran Mentri Dalam Negri Nomor 3/12/43 

tanggal 9 september 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan 

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah di 

sempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas 

Penghasikan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani 

sumber-sumber keuangan daerah seperti dinas perpajakan. Dinas 

Pasar dan Sub Dinas Pelelangan ikan dan suma sub-sub dinas dalam 

unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan 

daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya 

perubahan kotamadya ujung pandang menjadi Kota Makassar, secara 

otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah kotamadya Ujung Pandang 

berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
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Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 

berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.   

 

1. Visi Misi BAPENDA Prov Sul-Sel 

 Misi 

Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan 

daerah yang bersih, tertib, transparan, dan inovatif. 

 Visi 

1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 13% per tahun 

dan total pendapatan daerah sekitar 10 % per tahun. 

2) Meningkatkan kapasitas, efektifitasa dan efisiensi unit kerja dalam 

rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan public. 

3) Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, 

handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam kemampuan 

teknis maupun manajemen. 

4) Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 

yang transparan dan akuntabel. 

5) Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 
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B. Struktur Organisasi BAPENDA Prov Sul-Sel 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Sebagai Berikut : 

 
 

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi Bapenda Prov Sul- Sel 

 
 
 
C. Job Description 

 

Berdasarkan Struktur organisasi diatas , maka dapat dilihat bahwa 
struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah prov Sul-Sel adalah : 

 
a. Kepala Badan 

Kepala badan pendapatan daerah memiliki tugas untuk membantu 

walikota menjalankan fungsi penunjang urusan dalam bidang keuangan 

yang menjadi kewenangan dalam daerah. 
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b. Sekertariat 
 

Sekertariat memiliki tugas untuk melaksanakan koodinasi dalam 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada 

organisasi di dalam lingkungan badan pendapatan daerah. 

c. Sub bagian perencanaan dan pelaporan 

Sub bagian perencanaan dan pelaporan memiliki tugas dalam 

penyiapan bahan koordinasi beserta penyusunan rencana, program 

kerja, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

d. Sub bagian keuangan dan asset 

Sub bagian keuangan memiliki tugas untuk mengelola administrasi 

dan akuntansi keuangan. 

e. Sub bagian umum dan kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas untuk mengatur 

semua kepentingan dalam urusan umum seperti, persuratan, urusan 

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi, inventaris barang dan 

administrasi kepegawaian. 

f. Bidang pendaftaran dan pendataan 

Sub bagian bidang pendaftaran dan pendataan memiliki tugas untuk 

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran dan pendataan , 

pengelolaan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

g. Sub bidang pendapatan wilayah I 

Sub bidang pendataan wilayah I memiliki tugas untuk melaksanakan 
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kegiatan dalam pelayanan administrasi pendataran, pendataan, 

intensifikasi, ekstenfikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi 

data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I , meliputi 

kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, rappocini, Tallo, 

Tamalate, Ujung pandang dan Wajo. 

h. Sub Bidang Pendataan Wilayah II  

Sub Bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensfikasi, eksentifikasi, dan pengembangan potensi dan verifikasi 

data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wilayah II, meliputi 

Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakukang, 

Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. 

i. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi  

Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data Wajib 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan pengukuhan 

Wajib Pajak, penertiban NPWPD, pengolahan data dan informasi 

serta merancang bangun pengembangannya. 

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah  

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, 

penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, 

penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan 

Objek Reklame serta Retribusi Daerah.  
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k. Sub Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burun Walet 

 Sub Bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemunguttan, 

penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Pajak Sarang Burung Walet. 21  

l.  Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah  

Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta 

Retribusi Daerah. 

m. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah  

Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, 

analisa dokumen pembayaran, penetapan keberata, pengurangan 

dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

n. Bidang Pajak Daerah II 

 Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan Pajak II meliputi 

Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air 
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Bawah Tanah.  

o.  Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah  

Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan 

pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian, dan 

verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan 

Pajak Hotel dan Air Bawah Tanah. 22  

p. Sub Bidang Hiburan dan Pajak Jalan  

Sub BIdang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian 

dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan 

keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak 

Penerangan Jalan NonPLN.  

q.  Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak  

Seksi Penetapan Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen 

pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan 

keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, 

pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.  

r.  Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan  

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, 

pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi 

pajak dan Retribusi Daerah serta perencanaan target pendapatan 

daerah.  
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s.  Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi  

Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas 

melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi 

penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviw dan 

analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi 

daerah serta ketentuan pelaksanaannya. 23  

t.  Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi. 

u. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan 

 Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai 

tugas melakukan pembinan, pemeriksaan, pengawasan dan 

penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap 

pelanggaran pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah.  

v.  Kelompok Jabatan Fungsional  

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan 

Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai keahlian dan masing-

masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. 

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)  

Unit Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan peraturan 
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walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Penerapan Program Layanan Elektronik Samsat 

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah kendaraan 

bermotor yang sangat tinggi. Di Kota Makassar ini kendaraan bermotor adalah 

penunjang masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari hari baik itu aktifitas 

ekonomi ataupun aktifitas lainnya. Dengan banyaknya kendaraan bermotor 

yang ada  diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam sektor 

pajak kendaraan bermotor. dapat dilihat dari table sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2018 - 2020 

No. Tahun Jumlah Kendaraan 

1. 2018 687 

2. 2019 2,745 

3. 2020 2,427 

Jumlah 5,759 
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Gambar 3.2 

Jumlah Kendaraan yang terdaftar tahun 2018 – 2020 

   

  Berdasarkan data diatas dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada 

tahun 2018 sebesar Rp.368.747.357.005, dan kendaraan bermotor di tahun 2019  

sebesar Rp.390.465.226.073 mengalami peningkatan sebesar Rp.21.717.869.065 

dan pada tahun 2020 sebesar Rp.334,878,656,299 mengalami penurunan sebesar 

Rp.55.586.569.774 dikarenakan keadaan Covid -19 yang begitu meningkat 

membuat masyarakat mengalami permasalahan ekonomi.  

  Kantor Badan Pendapatan Daerah merupakan Lembaga penghimpun 

Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam upaya untuk  meningkatkan pelayanan kantor 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel  memberikan layanan berupa 
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elektronik samsat agar dapat memberikan kemudahan terhadap  wajib pajak 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.   

  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Makassar semakin mudah 

dengan adanya Layanan Elektronik Samsat, hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Didit  sebagai Kepala Bidang Pelayanan : 

“Elektronik Samsat itu adalah merupakan layanan yang menurutku sangat 

efektif digunakan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. Kenapa? Karena adanya layanan e-Samsat ini lebih 

memudahkan untuk para wajib pajak membayar PKB-nya dimanapun dan 

kapanpun melalui Aplikasi E-Samsat Sul-Sel, bisa juga melalui SMS, 

Telegram. Dan cganel pembayarannya bisa menggunakan Gopay, 

Indomaret, Mobile Banking Bank Sulselbar serta Tokopedia. jadi 

masyarakat tidak harus ke kantor samsat untuk bayar pajaknya. ” 

1. Penyederhanaan Pelayanan pada Layanan Stationer dan Elektronik 

Samsat 

a) Tinjauan penyederhanaan Persyaratan Pelayanan Stationer pada 

pelaksanaan pelayanan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan telah menetapkan administrative yang diperlukan 

Ketika melakukan suatu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Adapun persyaratan dalam pelayanan pembayaran 

pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Badan 

Pendapatan Daerah Prov Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :  

1) Foto Copy KTP dan STNK 

2) STNK Asli 

3) Map Pendaftaran 
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b) Persyaratan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  pada 

Layanan E- Samsat (Pembayaran di Mobile Banking)  : 

1) Masukkan User Name dan Password 

2) Pilih menu Pembayaran 

3) Pilih Pebayaran Samsat 

4) Masukkan Kode Billing 16 digit 

5) Proses pemabayaran sampai selesai. 

c) Persyaratan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 

Layanan E-Samsat (Pembayaran di ATM ) 

1) Masukkan Kartu ATM 

2) Pilih Bahasa yang digunakan 

3) Masukkan PIN 

4) Pilih Menu Pembayaran 

5) Pilih Menu E-Samsat 

6) Masukkan kode 16 digit 

7) Proses Pembayaran sampai selesai 

d) Persyaratan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 

Layanan E- Samsat (Pembayaran via Indomaret) 

1) Datangi Kasir Indomaret 

2) Perlihatkan 16 digit Kode Billing 

3) Tunggu proses pembayaran sampai selesai. 
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3. Prosedur Alur pembayaran Stasioner pada Kantor Samsat Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel dan Layanan Elektronik Samsat 

1. Prosedur alur pelayanan Stasioner Kantor Samsat  Badan 

Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan  

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui 

dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada alur 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat 

Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Adapun alur 

Pembayaran Pajak yang harus dikuti oleh wajib pajak kendaraan 

bermotor sebagai berikut : 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Kantor  Badan Pendapatan Prov Sulawesi Selatan) 

GAMBAR 3.3 : Alur Pembayaran Samsat Stasioner pada Kantor Samsat 

 

 

 

 

 LOKET 1 

Pendaftaran dan 

Penyerahan Persyaratan 

Lengkap Foto Copy KTP 

dan STNK 

 LOKET 2 

Penetapan, 

Pengesahan dan 

Penyerahan STNK 

dan TBPKB 

ARSIP 

 Wajib Pajak / 

Masyarakat 

Kasir/ 

Bank 
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  Alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali bagi 

wajib pajak kendaraan, sebagai berikut : 

1. Loket 1 

Pada Loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa persyaratan 

berkas seperti Foto Copy KTP, STNK dan notis pajak sebelumnya pada 

loket 1 sebagai syarat pendaftaran . 

2. Loket 2 

Pada Loket 2 ini ada 2 hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu penetapan 

dan pengesahan notis Pajak dan STNK. Wajib pajak memberikan notis 

pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada di loket 2 untuk 

melakukan penetapan dan mengeluarkan resi pebayaran. 

3. Kasir/Bank 

Pada tahap ini Wajib Pajak memperlihatkan resi yang telah di berikan ke 

Loket Kasir/Bank dan kemudian pihak loket kasir/Bank memberi tahu 

jumlah pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak 

kendaraan bermotor dan wajib pajak menyelesaikan pembayaran.  

4. Loket 2 

Setelah menyelesikan pembayaran wajib pajak Kembali ke Loket 2 untuk 

memperlihatkan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan Bermotor 

kepada petugas loket 2 untuk di cetakkan Notis Pajak baru maupun 

STNK baru. Setelah dicetak akan dilakukan pengesahan Notis Pajak 

maupun STNK baru dari 3 instansi yaitu Kepolisian,UPTD, dan Jasa 

Raharja. 
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5. Arsip 

Setelah melakukan pencetakan Notis pajak maka notis ini terbagi 

menjadi 5 notis pajak dengan warna yang berbed dengan  tujuan untuk 

memudahkan pengarsipan, berikut merupakan warna dan tujuan instansi 

Notis pajak : 

a) Notis Pajak Warna Coklat keemasan untuk pemilik kendaraan 

bermotor 

b) Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD 

c) Notis pajak warna biru untuk arsip pusat 

d) Notis pajak warna kuning untuk pihak kepolisian 

e) Notis pajak warna hijau untuk pihak Jasa Raharja 

2. Alur Layanan Elektronik Samsat 

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Elektronik Samsat yaitu : 

 Pastikan telah mendownload Aplikasi E-Samsat Sul Sel terlebih dulu. 

 Pastikan Kendaraan atas Nama Sendiri 

 Email dibutuhkan untuk Verifikasi Data Kependudukan dan Data di 

STNK valid. 

 Masukkan No Handphone untuk menginformasikan jatuh tempo 

Kendaraan. 

 Lakukan proses registrasi sesuai layanan Aplikasi E-Samsat Sulsel 

 Masukkan Nopol, No.Rangka, NIK dan Lainnya sesuai petunjuk 

aplikasi. 

 Setelah Mendapatkan Kode Billing berarti Pendaftaran berhasil. 
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3. Waktu Pelayanan Samsat Stasioner dan Elektronik Samsat 

 Waktu Pelayanan Samsat Stasioner 

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan 

kepada wajib pajak pengguna layanan Stasioner pada Kantor Samsat 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu 

pelayanan Kantor Samsat Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan sebagai berikut : 

Table 3.2 

Waktu Pelayanan Samsat Stasioner 

 

Jadwal pelayanan Samsat 

Stasioner 

Waktu pelayanan 

Senin - Jum’at 08.00 – 16.00 

 

 Waktu Pelayanan Elektronik Samsat 

 Pelayanan Elektronik Samsat ini memiliki satu keunggulan dimana  

waktu untuk membayar PKB itu tidak memiliki batasan. Setiap WP 

yang menggunakan E-Samsat tidak harus menunggu kapan waktu 

terbuka untuk melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 
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Table 3.3 

Waktu Pelayanan Elektronik Samsat 

Jadwal pelayanan e-Samsat Waktu Pelayanan 

Senin – Jum’at 24 Jam 

Sabtu- Minggu 24 Jam 

 

4. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Layanan 

Elektronik Samsat 

 Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh 

pihak instansi, penulis melihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor 

dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan  dan ditahun 2020 

mengalami penurunan dikarenakan Covid – 19 yang mempengaruhi 

ekonomi masyarakat.  

  Dapat dilihat dari realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan 2018 - 2020 

Tahun Realisasi Penerimaan 

2018 Rp. 368.747.357.005 

2019 Rp. 390.465.226.073 

2020 Rp. 334.878.656.299 

Jumlah Rp. 1.094.091.239.377 
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Gambar 3.5 Penerima Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 – 2020 

 

  Berdasarkan data penerimaan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan  disimpulkan bahwa penerimaan di tahun 2018 sejumlah Rp. 

368.747.357.005  dan di tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi realisasi 

sebesar Rp. 390.465.226.073 dapat dilihat perbandingan dari 2018 ke 2019 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.717.869.068.  

  Pada tahun 2020 menjadi tahun terburuk dalam penerimaan Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikarenakan pada tahun 

2020 merupakan tahun yang hampir mengakibatkan seluruh dunia mengalami 

keterpurukan ekonomi akibat Pandemi Covid – 19, penerimaan  pajak kendaraan 

bermotor di tahun 2020 sebesar Rp. 334.878.656.299 dapat dilihat dari 

perbandingan dari 2019 – 2020 menurun sebesar Rp. 55.586.569.774.  
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E.   Pembahasan 

     Pada gambr 3.3  bisa di lihat pelayanan pada kantor samsat stasioner  ada 

beberapa alur yang harus di datangi pada saat melakukan pembayaran PKB di 

Kantor Samsat  dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

penyelesaiannya. Sedangkan alur pembayaran melalui e-Samsat Sul-Sel itu 

sangat memudahkan karena bisa dilakukan di rumah ataupun dimana saja dan 

pembayarannya pun hanya dilakukan melalui Gopay, Mobile Banking, Indomaret 

dan juga Tokopedia. Akan tetapi untuk mengesahkan  SKPD dan cetak SKPD 

wajip pajak diberi waktu selama 30 hari setelah pembayaran dan untuk cetak 

SKPD dan pengesahannya wajib pajak perlu melakukannya di kantor samsat, 

selain dikantor samsat bisa juga dilakukan di gerai-gerai layanan seperti di kantor 

kecamatan, drive thru, samsat keliling maupun kedai samsat lainnya jadi itu sangat 

memudahkan. 

Pada tabel 3.1 jumlah kendaraan tahun 2018 berjumlah 687, tahun 2019 

berjumlah 2.745 mengalami peningkatan sebesar 2.058 unit pada tahun 2020 

jumlah kendaraan berjumlah 2.425 mengalami penurunan yang lumayan banyak 

yaitu sebesar 320 unit melihat jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 

mengalami penurunan dikarenakan pada awal tahun 2020 indonesia dan hampir 

seluruh negara yang ada di dunia mengalami pandemi covid – 19 menyebabkan 

semua aktifitas kegiatan dibatasi untuk memutuskan mata rantai penyebaran 

Covid – 19 ini. 

  Pada tabel 3.4 adanya pencapaian dan perolehan pajak kendaraan 

bermotor dari tahun 2018 – 2019 yang mengalami peningkatan pada segi 

penerimaan akan tetapi tidak pada tahun 2020 penerimaan Pajak Kendaraan 
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Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya 

pandemic. Berdasarkan dari data penerimaan Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2018 sebesar 

Rp. 368.747.357.005, dan ditahun 2019 sebesar Rp. 390.465.226.073 mengalami 

peningkatan realisasi  penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor.  

  Pada tahun 2020 menjadi tahun terburuk dalam penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan yang 

diakibatkan oleh Covid – 19 sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Tahun 2020 sebesar Rp. 334.878.656.299 yang apabila 

dibandingkan dengan pendapatan 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 

55.586.569.774. 

  Pada program layanan Elektronik Samsat ini menunjukkan bahwa layanan 

ini dijalankan oleh pihak Kantor Badan Pendatan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

  Elektronik Samsat ini merupakan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor 

yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi 

kantor samsat secara langsung dan dapat dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 

menit saja. Layanan Elektronik Samsat ini sangat bagus dalam pemutusan mata 

rantai penyebaran covid – 19 karena dengan adanya e- Samsat Sul Sel  ini tidak 

menyebabkan terjadnya kerumunan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Dari hasil penelitian yang berjudul Implementasi Layanan Elektronik 

Samsat Dalam Upaya Peningkatan Kemudahan Penerimaan Pajak Kendaraan 

bermotor penulis menarik kesimpulan bahwa Layanan E-Samsat Sul Sel ini 

memberikan feedback yang sangat baik karena lebih memudahkan masyarakat  

terkhusunya wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan  pembayaran 

PKB-nya. Layanan e-Samsat Sul-Sel ini juga merupakan salah satu layanan 

unggulan dari kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan karena adanya 

layanan ini tidak semerta merta membuat masyakat berkumpul di salah satu 

tempat yang menyebabkan terjadinya kerumunan di tengah maraknya Virus Covid 

– 19 ini, karena layanan ini dapat dilakukan meskipun hanya di dalam rumah saja. 

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai Implementasi 

Layanan Elektronik Samsat Dalam Upaya Peningkatan Kemudahan 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan peneliti menyarankan : 

a) Pihak Instansi agar tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor agar memberikan 

kesadaran masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajibannya 

membayar pajak kendaraan. 

b) Pihak Pegawai agar selalu memberikan informasi atau edukasi terkait 

pembayaran PKB melalui Layanan e-Samsat Sul Sel agar masyarakat 
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lebih memahami bagaimana cara membayar pahjak melalui layanan e-

Samsat ini agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Sulawesi Selatan ini. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENELITIAN 
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LAMPIRAN 2 

 PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

 Daftar ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang 

berjudul “Implementasi Layanan Elektronik Samsat Dalam Upaya Peningkatan 

Kemudahan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Badan pendapatan 

daerah Provinsi Sul-Sel” 

 Nama  : Ilham Sirajuddin. SE.M.Si 

 Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

 Jabatan  : Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi 

 Instansi  : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel. 

Peneliti Menurut bapak sebagai kabid 

Teknologi dan Informasi apa tujuan 

dibuatnya aplikasi elektronik samsat 

ini ? 

Narasumber Tujuan dibuatnya aplikasi elektronik 

samsat ini adalah agar memudahkan 

masyarakat membayar pajak tanpa 

harus datang langsung ke samsat, 

selain itu untuk mempercepat 

pelayanan masyarakat agar tidak 

menggunakan uang tunai. 

Peneliti Menurut bapak apakah pelayanan 

elektronik samsat ini sudah sesuai 

dengan mekanisme yang ada ? 
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Narasumber Kalau elektronik samsat harus 

melalui prosedur yang ada karena 

wajib pajak itu langsung 

menggunakan aplikasi jadi bisa 

dibilang tidak ada pelayanan yang 

langsung face to face semuanya 

diatur oleh system. 

Peneliti  Apakah layanan elektronik samsat ini 

sudah memnuhi syarat yang ada? 

Narasumber Kalau ditanya soal syarat pastinya 

sudah memenuhi karena kan yang 

ada di aplikasi itu diatur oleh system 

jadi  syarat”nya semua sudah 

terpenuhi sebelum mayarakat 

mengggunakan. 

Peneliti  Selama penetapan elektronik 

samsatiini ada kendala atau masalah 

yang terjadi? 

Narasumber Kendalanya itu hanya di jaringan saja 

terkadang kan jaringan error jadi 

masyarakat yang menggunakan e-

samsat sulsel ini harus bisa sabar 

begitu. 

Peneliti  Komunikasi apa saja yang bapak dan 

pihak instansi berikan sebagai 
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pelaksana layanan e-samsat ? 

Narasumber  Komunikasinya hanya berupa 

panduan bagaimana menggunakan 

aplikasi e-samsat tersebut dengan 

benar agar masyarakat tidak bingung 

dalam menggunakan aplikasi e-

samsat. 

Peneliti  Menurut bapak apakah layanan e-

samsat sulsel ini akan terus 

beradaptasi sesuai perkembangan 

zaman sekarang? 

Narasumber  Saya rasa iya, karena ada berapa 

layanan-layanan e smasat ini terus 

berkembang  dengan keadaan 

sekarang, misalnya ada beberapa 

yang menggandeng seperti alfanart, 

indomaret, gopay dan lain-lain. 

Peneliti  Bagaimana proses sosialisasi  bapak 

kepada  masyarakat dalam 

memperkenalkan layanan e-samst 

sul-sel ini ? 

Narsumber  Sosialisasinya hanya melalui media 

online,ada juga media cetak, dan 

sosmed karena kita ada beberapa 

yang merepost tentang aplikasi e-
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samsat sul sel ini jadi lebih mudah 

dijaman sekarang untuk 

mensosialisasikan ssesuatu. 

 

 Wawancara bersama Masyarakat ( Wajib pajak) 

  Nama   : Agus salim, dg.beta, Fitriani, Sumarni 

  Jenis kelamin  : laki-laki / Perempuan 

  Alamat   : Kota Makassar 

Peneliti  Menurut bapak / ibu apakah adanya 

layanan e-samsat sul-sel ini lebih 

efisien penggunaannya dari pada 

layanan konvesional? 

Narasumber  Sangat efisien karena adanya 

elektronik samsat  ini kita tidak perlu 

ke kantor samsat antri. 

Peneliti  Menurut bapak ibu adanya aplikasi e-

samsat sul-sel ini sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada? 

Narasumber  Iya, sepertinya sudah memenuhi. 

Peneliti  Menurut ibu sudah tepat kah layanan 

e-samsat sul-sel ini dengan tujuan 

memudahkan masyarakat dalam 

pembayaran PKB ? 

Narasumber  Iya sudah tepat, karena memang ini 

sangat memudahkan saya membayar 
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pajak motor tanpa harus datang ke 

kantor samsat langsung. 

Peneliti  Adakah pengenalan dari pihak 

instansi terkait dotetapkannya 

aplikasi e-samsat sul-sel ini ? 

Narasumber  Kalau pengenalan sepertinya tidak 

ada, Cuma ada beberapa saya lihat 

di sosmed dan media online jadi saya 

menggunakan ternya bagus sekali. 

Peneliti  Adakah yang menjadi hambatan bagi 

bapak / ibu sejak menggunakan 

aplikasi e-samsat sul-sel ini ? 

Narasumber  Kalau hambatannya itu hanya ada di 

jaringan saja yang terkadang 

gangguan . 

Peneliti  Menurut bapak / ibu perlukah layanan 

e-samsat sulsel ini dikembangkan 

lagi ? 

Narasumber  Saya rasa iya perlu suapaya lebih 

maju lagi. 

Peneliti  Apakah layanan melalui aplikasi e-

samsat sulsel ini sudah memberikan 

jawaban dari kebutuhan bapak / ibu 

dalam melakukan kewajiban 

membayar pajak kendaraan 
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bermotornya ? 

Narasumber  Iya sudah, karena memang benar-

benar memudahkan saya sebagai 

wajib pajak untuk membayarkan 

pajak kendaraan bermotor ku. 
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LAMPIRAN 3  

DOKUMENTASI 

 

Gambar I : Halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov Sul-Sel 
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Gambar II : Ruang tunggu bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Bapenda 
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Gambar III : Wawancara bersama Bapak Ilham Kabid Teknologi & Informasi 

 

Gambar IV : Masih Bersama Bapak Ilham Kabid Teknologi & Informasi 
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Gambar V : Foto wawancara bersama Wajib Pajak di Kantor Bapenda Prov Sul-

Sel 
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Gambar VI : Foto bersama Wajib Pajak 
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Gambar VII : Foto bersama wajib pajak 
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Gambar VIII : Foto bersama staff bidang teknologi dan informasi 
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LAMPIRAN 4 

DATA DATA HASIL PENELITIAN 
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DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG 

OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

  SEBELUM ADANYA E SAMSAT 

   KANTOR UPT PENDAPATAN SELURUH SUL-SEL 

   
KODE REKENING URAIAN 

REALISASI S/D 

  
BULAN INI 

  
1 2 3 

  1.20.10.4.1.1.01.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 467,534,945,960 
  

1.20.10.4.1.1.01.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 8,784,234,835 
  

1.20.10.4.1.1.01.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 1,236,832,775 
  

1.20.10.4.1.1.01.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 1,431,793,350 
  

1.20.10.4.1.1.01.05 C-1 Truck, Pickup (Pribadi) 151,745,234,113 
  

1.20.10.4.1.1.01.06 C-2 Truck, Pickup (Umum) 21,390,692,472 
  

1.20.10.4.1.1.01.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 4,285,701,429 
  

1.20.10.4.1.1.01.08 D-2 Kendaraan Khusus (Umum) 0 
  

1.20.10.4.1.1.01.09 E. Sepeda Motor, Scooter (Pribadi) 221,535,420,571 
  

1.20.10.4.1.1.01.10 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas) 3,791,772,300 
  

1.20.10.4.1.1.01.11 B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 199,702,050 
  

1.20.10.4.1.1.01.12 C-3 Truck, PickUp (Dinas) 1,295,543,425 
  

1.20.10.4.1.1.01.14 D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) 111,505,880 
  

1.20.10.4.1.1.01.13 E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas) 1,072,915,000 
  

 

Total Pkb 884,416,294,160 
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DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG 

OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

   SETELAH ADANYA E SAMSAT 

    KANTOR UPT PENDAPATAN SELURUH SUL-SEL 

    

      
KODE REKENING URAIAN 

REALISASI S/D 

   BULAN INI 

   
1 2 3 

   1.20.10.4.1.1.01.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 674,823,952,588 
   

1.20.10.4.1.1.01.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 9,640,345,034 
   

1.20.10.4.1.1.01.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 2,232,291,275 
   

1.20.10.4.1.1.01.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 2,267,346,325 
   

1.20.10.4.1.1.01.05 C-1 Truck, Pickup (Pribadi) 210,099,528,807 
   

1.20.10.4.1.1.01.06 C-2 Truck, Pickup (Umum) 29,445,930,806 
   

1.20.10.4.1.1.01.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 4,769,206,771 
   

1.20.10.4.1.1.01.08 D-2 Kendaraan Khusus (Umum) 0 
   

1.20.10.4.1.1.01.09 E. Sepeda Motor, Scooter (Pribadi) 298,730,053,254 
   

1.20.10.4.1.1.01.10 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas) 5,825,768,775 
   

1.20.10.4.1.1.01.11 B-3 Bus, Micro Bus (Dinas) 331,485,225 
   

1.20.10.4.1.1.01.12 C-3 Truck, PickUp (Dinas) 2,293,341,700 
   

1.20.10.4.1.1.01.14 D-3 Kendaraan Khusus (Dinas) 324,492,868 
   

1.20.10.4.1.1.01.13 E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas) 1,618,763,500 
   

 

Total Pkb 1,242,402,506,928 
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