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ABSTRAK 
 

MUH RUM NUR UBAIDILLAH,2021.Evaluasi Penetapan Dan Prosedur 

Pembayaraan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah 
Jeneponto Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas 
Muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Muthalibdan 
Pembimbing II Idrawahyuni.  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi penetapan dan prosedur 

pembayaran Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Wilayah Jeneponto jenis 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diolah 
penulis  merupakan hasil wawancara kepada Wajib pajak kendaraan bermotor  data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Studi Dokumentasi yang 
dimana penulis melihat langsung keadaan di lapangan.   

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya mekanisme pemungutan 

Pajak kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Wilayah Jeneponto sangat 
membantu  masyarakat atau wajib pajak dalam kemudahan pembayaran pajak atau 
dalam perhitungan pajak kendaraan Bermotor dengan tidak perlu membuang waktu 
yang begitu lama sehingga dengan adanya Layanan ini juga dapat membantu dalam 
peningkatkan Pendapatan pajak. 
 
Kata Kunci :  Penetapan pajak dan prosedur pembayaran pajak kendaran   
                       bermotor 
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ABSTRACT 

MUH RUM NUR UBAIDILLAH, 2021. Evaluation of the setting and tax 
procedure of motor vehicles at the jeneponto county DMV office. Science faculty of 
economics and business prodi muhammadiyah university makassar. Guided by abdul 
muthalip advisers and idrawahyuni ii advisers 

The study was intended to identify (a zapping and vehicular payment 
procedure at the jeneponto's office of the samsat region) the type of research used 
was a qualitative method of research. The author's data is the result of interviews to 
employees or officers of the jeneponto region's data collection which is used in this 
study are observation, interview questionnaires and documentation from which the 
writer looks directly at the situation in the field. 

 
The results of this study suggest that the application of vehicle tax collection 

mechanisms in the jeneponto's office of the samsat region is of great assistance to 

communities or taxpayers in facilitating tax payments or in tax revenues of motor vehicles 
would not necessarily allow for such a long time that it would also assist in raising tax 

revenues. 

 
 

Keyword:  Tax Dete rmination and Motor Vehicle Tax Payment Procedures 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hampir semua negara telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu 

telah menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, dan sekarang menurut 

TRochmat Soemitro (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang yang ditegakkan dengan tidak memiliki kompensasi 

apapun. untuk pertimbangan diberikan kepada layanan yang dapat dilihat secara 

langsung dan digunakan untuk membayar overhead.  

Dalam memungut pajak, pemerintah menggunakan kriteria lembaga mana 

yang memungut pajak. Jika yang mengadministrasikan pajak adalah pemerintah 

pusat, dalam hal ini disebut pajak pusat, sedangkan jika pemungut pajak adalah 

pemerintah daerah, maka kelompok pajak ini disebut pajak daerah. sumber 

pendapatan dan sebagai penunjang yang sangat penting bagi pembangunan 

daerah. Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang pajak 

provinsi yang terbagi 

 1 Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 

 2 Pajak kendaraan bermotor (PKB) 

 3 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

 4 Pajak air permukaan 

 5 Pajak rokok 

1 
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Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya 

adalah pajak kendaraan bermotor: pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 yaitu pajak yang berkaitan dengan 

transportasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan. kendaraan bermotor adalah 

transportas idarat yang memiliki roda baik dua atau lebih beserta gandengannya 

yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan 

tersebut.danSemua Pemilik kendaraan harus ke Samsat setiap tahun untuk 

sertifikasi STNK. Pemilik kendaraan, yang kemudian dikenal sebagai wajib pajak, 

harus melikuidasi beberapa administrasi yang ditunjuk oleh pemerintah.  

Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat dari tahun 

ke tahun, terbukti dengan keadaan saat ini dimana banyak orang lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum untuk melakukan 

pekerjaannya. Tak hanya itu, beberapa di antaranya bahkan memiliki lebih dari satu 

kendaraan pribadi.  

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit 

pada tahun 2019, data itu terangkum dalam catatan Badan Pusat. Jumlah 

kendaraan naik sekitar lima persen sejak dua tahun lalu. Pada tahun 2019, jumlah 

kendaraan naik bertambah 7.108.236 unit atau meningkat 5,3 persen menjadi 

133.617.012 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 126.508.776 unit.  Jumlah 

kendaraan di tahun 2018 naik 5,9 persen dari tahun 2017 sejumlah 118.922.708 

unit. 

Hal ini dikarenakan mudahnya masyarakat mendapatkan atau mendapatkan 
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mobil yang diinginkan dengan sistem kredit yang disediakan oleh dealer komunitas. 

Alhasil, jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahunnya, mendorong tim 

pengawas Samsat untuk memunculkan inovasi-inovasi baru yang kemudian dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Terkait dengan cara masyarakat mengkonsumsi sesuatu yang mereka 

inginkan dengan segera, pemerintah didorong untuk memantau arus informasi 

terkait pemungutan pajak dengan menggunakan teknologi komputer (online). Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak jalan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi kewajibannya dimanapun, 

bahkan di luar daerah. Selanjutnya, sistem perpajakan dan sistem pemungutan 

pajak kendaraan bermotor kembali efektif, terutama dalam pelayanan publik yang 

diminta oleh Masyarakat yang lebih sederhana, cepat, dan transparan. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis rumuskan masalah 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana evaluasi penetapan dan prosedur pembayaran pajak  kendaraan 

bermotor Samsat wilayah Jeneponto ? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam evaluasi penetapan dan prosedur 

pembayaran pajak kendaraan bermotor Samsat wilayah Jeneponto ? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatasmaka tujuan 

penelitianiniadalah: 
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1. Untuk mengetahui prosedur pembayran pajak kendaraan bermotor pada 

kantor samsat wilayah jeneponto 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang penghambat dalam evaluasi 

ketetapan pajak kendaraan dan tata cara pembayaran wilayah Jeneponto di 

Samsat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berman faat bagi pihak-pihak yang terkait dI 

antarany asebagai berikut; 

1. diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemahaman pajak saat 

mengevaluasi pemeriksaan pajak kendaraan dan prosedur pembayaran 

untuk wilayah Jeneponto di Samsat.  

2. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pajak 

kendaraan.  

3. Sebagai bahan bagi instansi yang berwenang untuk meningkatkan 

pemungutan pajak kendaraan di masa yang akan datang. 



 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. 

Pajak di pungut oleh  penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi 

biaya produksi dan barang-barang dan jasa dan untuk mencapai kesejahtraan 

umum. 

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai 

berikut; 

 1 Nigthtingale (2000: 5), menyatakan : Pajak sebagai iuran wajib yang 

ditetapkan pemerintah dan wajib pajak (WP) tidak memperoleh kontra 

prestasi langsung,akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif 

aman,sejahtera,dan berpendidikan. 

 2 Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1991; 

2), menyatakan : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat 

ditunjuk,dan gunanya untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. 

 3 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990;5), menyatakan : Pajak adalah 

iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi),yang 

5 
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langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum. 

 4 Waluyo (2011: 2-3), menyatakan : Pajak merupakan kewajiban yang 

ditunjukkan kepada wajib pajak (WP) oleh negara,yang dapat dipaksakan 

dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan 

pembangunan. 

 B. Fungsi Pajak 

1. Fungsi anggaran  

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.Untuk menjalankan tugas-

tugas rutin Negara dan melaksanakan pembagunan, Negara membutuhkan 

biaya. Biaya ini dapat di perolehdari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak 

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, 

pemeliharaan dan lain sebagainya. 

2.  Fungsi mengatur 

Negara dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui fungsi 

kebijakan dan pengaturan pajak, pajak dapat digunakan sebagai instrumen 

untuk mencapai tujuan, misalnya berbagai jenis keringanan pajak diberikan 

dalam rangka promosi investasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk 

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan tarif impor yang 

tinggi untuk produk luar negeri. 
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3.  Fungsi stabilitas 

Pajak memberi pemerintah sarana untuk menerapkan langkah-

langkah stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat 

dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, 

memungut pajak dan menggunakan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk mendanai semua 

kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan, untuk 

menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

 C. Syarat Pemungutan Pajak 

Memang tidak mudah untuk memajaki masyarakat. Jika terlalu tinggi, orang 

akan menolak membayar pajak. Namun, jika terlalu rendah, pembangunan tidak 

akan hilang karena kekurangan uang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, 

pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1.  Pemungutan Pajak harus adil 

Selain undang-undang perpajakan, produk tersebut juga bertujuan 

untuk memastikan pemungutan pajak yang adil. Adil dalam perundang-

undangan dan adil dalam pelaksanaannya. 

Contohnya: 

a.  Pengaturan hak dan kewajiban Wajib Pajak  

b. Pajak dipungut dari setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai 

wajib pajak 4.444  
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c.  Hukuman untuk pelanggaran pajak umumnya dikenakan sesuai dengan 

d. dengan keseriusan kejahatan 

2.  Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang Undang 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak 

danpungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan 

UndangUndang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan Undang Undang tentang pajak, yaitu : 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan 

b. Undang Undang tersebut harus dijamin kelancarannya. 

c. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum. 

d. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak. 

3.  Pemungutan Pajak harus efesien 

Biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih kecil dari biaya 

administrasi pajak, sehingga sistem pemungutan pajak harus sederhana dan 

mudah diterapkan. Dengan cara ini, wajib pajak tidak akan mengalami 

kesulitan aritmatika atau sementara dalam membayar pajak. 

4.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Cara pemungutan pajak sangat menentukan keberhasilan 

pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak 

untuk menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan ada 

manfaat positif bagi wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran membayar 
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pajak. Sebaliknya, ketika sistem pemungutan pajak kompleks, masyarakat 

akan semakin enggan membayar pajak. 

Contoh: 

a.  Bea meterai telah disederhanakan dari 167 tarif menjadi 2 tarif. geb. 

Berbagai  

b. tarif PPN disederhanakan menjadi tarif tunggal, yaitu 10%.  

c. Pajak orang pribadi untuk badan hukum dan pajak penghasilan orang pribadi 

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh), yang berlaku baik untuk 

badan hukum maupun orang pribadi (perorangan). 

 D. Sistem Pemungutan Pajak 

1. Official Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada 

pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

2. Sistem penilaian sendiri  

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang, keyakinan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung sendiri, menghitung, membayar, dan menyatakan jumlah pajak 

yang harus dibayar. 

3. Sistem Pemotongan Pajak  

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 
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 E. Asas Pemungutan Pajak 

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations dengan doktrin 

terkenal “The Four Maxims”, prinsip pemungutan pajak adalah sebagai 

berikut.berikut. 

a. Asas pemerataan (asas keseimbangan dengan keterampilan atau asas 

pemerataan) Pemungutan pajak oleh negara harus sepadan dengan 

keterampilan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh melakukan 

diskriminasi terhadap wajib pajak. lahir Asas kepastian hukum (Asas 

kepastian hukum) Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-

undang, sehingga pelanggarannya dikenai sanksi hukum. c. Menurut 

asas kemudahan pembayaran (principle ofpunctual collection atau asas 

kesenangan), pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi wajib 

pajak (best time), misalnya pada saat wajib pajak baru saja menerima 

penghasilannya atau pada saat wajib pajak menerima hadiah. d. Asas 

Efisiensi (Prinsip Efisiensi atau Asas Ekonomi) Biaya pemungutan pajak 

ditekan serendah mungkin agar biaya pemungutan pajak tidak lebih 

besar dari hasil pemungutan pajak. 

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 

a. Asas daya pikul 

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 

penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin 

tinggi pajak yang dibebankan. 
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b. Asas manfaat 

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan - 

kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

c. Asas kesejahteraan 

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

d. Asas kesamaan 

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain 

harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya 

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) 

jika dibandinglan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan 

para wajib pajak. 

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 

a. Asas politik finalsial 

Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat 

membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara. 

b. Asas ekonomi 

Penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajakpendapatan, pajak 

untuk barang-barang mewah. 

c. Asas keadilan 

Yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk 

kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
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d. Asas administrasi 

Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimanaharus 

membayar pajak), keluluasaan penagihan (bagaimana cara 

membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 

e. Asas yuridis 

Segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang 

 F. Teori Pemungutan Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum 

Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu: 

1. Teori asuransi 

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi 

warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun 

keselamatan harta bendanya, untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya 

seperti layaknya dalam perjanjian asuransi di perlukan adanya pembayaran 

premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada 

negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan 

dengan  perusahaan asuransi. 

2. Teori kepentingan 

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya 

kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan 

dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan 

perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori 

ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan 
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perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada 

perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang 

miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 

 G. Pembagian Pajak 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak penghasilan 

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 
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3. Menurut pemungutnya 

a. Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a)  Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran 

 H. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 

beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan 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 dan alat alat berat.  

1. Objek PKB 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor dikecualikan sebagai objek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor oleh : 



15 

 

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-

lembaga internasional dengan asas timbal balik. 

c. Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

2. Subjek pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor 

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi ataubadan yang 

memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.Wajib pajak kendaraan 

bermotor adalah orang pribadi ataubadan yang memiliki kendaraan bermotor. 

3. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor 

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai 

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: 

a. Nilai jual kendaraan bermotor, nilai jual kendaraan bermotor diperoleh 

berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. 

4. Unsur ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor : 

a. Isi silinder atau satuan daya. 

b.  Penggunaan kendaraan bermotor. 

c. Jenis kendaraan bermotor. 

d.  Merek kendaraan bermotor. 

e.  Tahun pembuatan kendaraan bermotor. 

f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang 

diizinkan. 

 Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan 

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
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5.  Jenis bahan bakar kendaraan bermotor. 

Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari 

kendaraan bermotor Berdasarkan beberapa faktor tersebut, untuk 

memudahkan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor 

dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak 

kendaraan bermotor akan ditinjau kembali setiap tahun. 

 I. Kerangka Komseptual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor memudahkan masyarakat 

untuk memahami, prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor karna 

masyarakat di beri sosialisasi terkait penetapan dan prosedur sehingga masyarakat 

paham tentang pemugutan pajak kendaraan bermotor baik degan sistem lasung 

mengunjugi kantor samsat ataupun degan layanan lainya seperi samsat dortudor, 

samsat drive, samsat keliling, dan lain sebagainya. 

Kantor Samsat Jenneponto 

Evaluasi penetapan dan prosedur 
pembayaran pajak kendaraan Samsat 

wilayah Jenneponto 

Faktor penghambat dalam evaluasi 

penetapan dan prosedur pembayaran 

pajak kendaraan Samsat wilayah 
Jenneponto 

Penetapan dan prosedur pembayaran 

pajak kendaraan Samsat Wilayah 

Jenneponto  
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 J. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor samsat jeneponto di 

jl.Pahlawan no.3 kabupaten jeneponto. Penelitian ini akan dilakukan selama 

kurang lebih 1 atau 2 bulan yaitu dimuali dari bulan juli. 

2. Alur Penelitiaan 

Sebelum melakukan sebuah penelitian, ada beberapa tahap yang harus 

dipersiapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir sebagai 

berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Alur Penelitian 

PERSIAPAN  
 

PELAKSANA

AAAaAAN 

Identifikasi Masalah  

Analisis masalah  

Memilih Sampel  

Melakukan Wawancara ke 

beberapa pihak terkait    

Pengolahan dan Analisis 

data   

TAHAP 

AKHIR 

Interprestasi hasil 

penelitian  

Pembahasan  

Pembuatan Laporan   
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3. jenis data dan sumber data 

a. Jenis data  

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk 

menguji dan memberikan sebuah gambaran mengenai “evaluasi 

penetapan dan presedur pembayaran pajak kendaraan bermotor samsat 

jeneponto”.Jenis data kualitatif yang hasil pengamatan yang berebntuk 

dokumentasi, dokumen yang diberikan oleh staf kantor, serta hasil 

wawancara terhadap narasumber dari objek penelitian. 

b. Sumber Data  

Dalam pengambilan sumber data akan dibagi menjadi dua yaitu data 

primer. Menurut sugiyono (2016 ), data primer adalah data yang diperoleh 

peneliti melalui sumber data yang langsung memberikan data. Data 

primerini melalui hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait 

sehubungan dengan karya tulis ilmiah. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpul andata merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan 

data (Sugiyono,2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 

Informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksi makna dalam 

suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui 
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atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta 

kepercayaan, perasaan dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Teknik Pengamatan/Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu kompleks yang 

Tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Dalamproses ini pengamatan dan ingatan terkait den ganobyek dari 

penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk lisan maupun tulisan, gambaratau karya-karya 

yang sudah berlalu. 

5. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

dari hasil studi teknik pengumpulan data dengan cara mengembangkan data 

dan memilih mana yang paling penting dan mana yang perlu dipelajari serta 

menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian kualitatif yang digunakan 

peneliti sebagai mana yang dikemukakan oleh hubrman (sugiyono, 2007) 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir 

penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah teknik analisis data sebagai 

berikut : 

1. Reduksi data  

Reduksi data ialah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, 

pemfokusan, serta keabsahan data mentah dan diolah menjadi informasi 
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yang akan dijadikan penarikan kesimpulan. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam metode kualitatif, yaitu berbentuk penjelasan atau 

narasi yang tersusun secara sistematis sehingga muda dipahami oleh 

orang-orang yang membaca laporan ini nantinya. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan yang memacu pada perumusan 

masalah dari data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data 

satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan 

atau tahap akhri dali penelitan ini. 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 A. Sejarah Singkat 

 1. Tentang kantor Samsat Jenneponto 

Samsat jenepoto pertamakali di dirikan pada tahun 2012 sebagai 

samsat pembantu yang bekerja sama degan samsat bantaeng akhirnya 

tahun demi tahun semakin maju hingga pandapatan samsat naik hingga 

31% pada tahun 2018 pemerintah menetapkan kantor samsat jeneponto di 

jl. Pahlawan tidak jauh dari Samsat yang lama dan peresmian kantor 

Samsat yang baru di resmikan pada tanggal rabu 17/1/2018 gebernur Sulsel 

Syahrul Yasin Limpo meresmikan kantor Samsat wilaya Jeneponto. 

 2. Visidan Misi 

a. Visi 

Maksimalnya meningkatan pendapatan daerah melalui pengololaan 

pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, kreatif dan 

innovation. 

b. Misi 

1) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar13% (tiga belas 

persen) perlahan dan total pendatan daerah 10% (sepuluh persen) 

pertahun. 

2) Meningkatkan kapasitas, efektiftas dan efisiensi UPT pendapatan 

wilayah jeneponto dalam rangka memberikan  kualitas prima dalam 

pelayanan pajak. 
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Penge. Pendapatan Dan 

Pendataan Pajak/ 

Retribusi

Kep. UPTD Pendapatan 

Wil. Jeneponto

STRUKTUR ORGANISASI SAMSAT KAB. JENEPONTO

Pengelolah Data
Pengelolaan Penagihan 

Dan Pengawasan

Pengelolah Penagihan 

Pajak

Kep. Seksi Pelayanan Dan 

Penetapan

Pengadministrasian Pajak
Pengelolaan Data Dan 

Informasi Perpajakan

Kep. Sub. Bagian Tata 

Usaha

Pengadministrasian 

Umum

Pengelolaan 

Pemanfaatan BMD

Penata Lap. Keuangan

Pengelolaan 

Pembendaharaan Dan 

Pelayanan

Kep. Seksi Pendataan Dan 

Penagihan

3) Mewujudkan aparatur pengololah pendapatan daerah yang cakup, 

handal, jujur,bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan 

teknis maupun menejemen. 

4) Meujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 

yang trasparan dan akuntabel. 

5) Peningkatan koordinasi dan pengendalia 

 B. Struktur  Organisasi Perusahaan dan Job Description 

 1. Sturuktur Organisasi 

Pada dasarnya setiap perusahaan mimiliki sruktur organisasi yang 

menjadiGambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan dalam suatu 

organisasi. 

Uraian srtuktur organisasi kantorSamsat sebagai beriku; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

 2. Job Description 

a. Nama Dan Jabatan Upt Pendapatan Wilayah Jeneponto Tahun 2020 

1) M.Ali  Burhan Gs.S,Sos.Mm Jabatan Kepala Uptp Wil Jeneponto 

a) Raden Asnawi S.Sos. Mm  Jabatan   Kasubag Tata Usaha Staf 
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b) Muh. Ridwan.SE.M.Pd jabatan Analisis  Laporan Realisasi anggaran 

c) Sampara SE. Jabatan Analisis pelaporan dan transaksi keuangan  

d) Maqbul ST Jabatan Penyusun kebutuhan barang inventarisir 

e) Jabatan Analisa Tata Usaha  

2) Mariadi Sanning S.Sos M.Ap Jabatan Kepala Seksi Penetapan Dan 

Penerimaan  

  STAF 

a) Hasanuddin A.Md  Jabatan pengelola data dan informasi perpajakan 

b) Zulmubin s.sos Jabatan Analisis pajak dan retrbusi daerah  

c) Baharuddin S.IP Jabatan Analisis Pajak  

d) Hendrik Rizal S.TP .MM Jabatan Analisis pajak 

e) Adly Achmad Pratama Jabatan Analisis pelayanan dan 

pengadministrasian penerimaan  

3) Abd.Rais S.E.M,M  Jabatan Ka Seksi Pendataan Dan Penagihan 

  STAF  

a) Rean Soegianty Lologau SH.M.Si Jabatan  Analisis Pajak dan 

retribusi Daerah  

b) Dirga Pratama Putra S. S.STP jabatan analisis Pajak dan retribusi 

daerah 

c) Bakhtiar .SP.M.SI Jabatan analisis penagihan  

d) Muh. Azhar Zakrie A.Md Jabatan Analisis Pengelola data penagihan 

Pajak. 
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 3. Kepala UPT 

Mempunyai Tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan 

pelayanan tehnis penunjang penerimaan dan pembangunan pajak daerah 

dan retribusi daerah . 

Yang meliputi : 

a. Perencanaan pelayanan tehnis penunjang penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  

b. Pelaksanaan pelayanan tehnis penunjang  penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan tehnis penun jang 

penerimaan dan pemungutan pajak derah dan retribusi daerah  

d. Pelaksanaan adminisrasi UPT dan pelaksanaan fungsi lain yang di 

berikan oleh kepala badan terkait tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas sebagaimana di maksud meliputi : 

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas 

c. Memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan UPT Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas  

d. Menyusun rancangan mengoreksi ,memaraf dan /atau menandatangani 

naskah dinas 

e. Mengikuti rapat –rapat sesuai dengan bidang tugasnya  
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f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program ,keuangan ,umum 

perlengkapan ,kepegawaian dalam lingunan UPT 

g. Melaksanakan perencanaan pelayanan tehnis penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  

h. Melaksanakan penyiapan tehnis penunjang pelayanan penerimaan dan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  

i. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pemungutan retribusi 

daerah  

j. Melaksanakan fasilitasi  pelayanan unggulan (SAMSAT)  

k. Melkasankan konsultasi dengan lembaga  pemerintah dan lembaga 

non pemerintah  dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT  

l. Menilai kenerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang –undangan  

m. Menyusun laporan hasil pelksanaan tugas kepala UPT dan 

memberikan saran pertimbagan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan dan  

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pelayan tehnis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, 

umum kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT. Dengan uraian 

tugas meliputi : 
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a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tatausaha sebagi pedoman 

dalam pelaksanaan tugas  

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas  

c. Memantau ,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan sub bagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan 

pelksanaan tugas  

d. Menyusun rancangan mengoreksi ,memaraf dan atau menandatangani 

naskah dinas  

e. Mengikuti  rapat-rapat  sesuai dengan bidang tugasnya  

f. Melakukan kordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT 

sehngga terwujud kordinasi ,sinkronisasi dan integrasi pelkasanan 

kegiatan  

g. Melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program 

UPT  

h. Mengkordinasikan dan melakukan pengolahan data ,penyajian data 

dan informasi  

i. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan administarsi umum 

j. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum 

k. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan administarsi keuangan  

l. Mengkordinasikan dan melakukan pelayanan ketata usahaan  

m. Mengkordinasikan dan melakukan administrasi  pelayanan  organisasi 

dan tata laksana  

n. Mengkordinasikan dan melakukan  kegiatan kehumasan  
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o. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi  

p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara  sesuai ketentuan 

praturan perundang –undangan  

q. Menyusun hasil laporan pelaksanaan tugass  kepala sub bagian tata 

usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan dan 

r. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya  

 5. Seksi Penetapan dan Penerimaan 

Seksi penetapan dan penerimaan di pimpin oleh kepala seksi yang 

mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melakukan pelayanan 

tehnis penunjang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah Dengan uraian tugas meliputi (ayat 1) 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penerimaan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas  

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas  

c. Memantau dan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkunan seksi penetapan dan penerimaan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas  

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau dengan menanda 

tangani naskah dinas  

e. Mengikuti rapat –rapat sesuai dengan bidang tugasnya  
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f. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan tehnis pelayanan dan 

penetapan  

g. Melakukan tehnis penetapan dan penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah  

h. Melakukan pembinaan tehnis penetapan dan penerimaan pajak daerah 

dan etribusi daerah  

i. Melakukan penyelenggaraan kegiatan perhitungan ,penelitian ,verifikasi 

dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah  

j. Melakukan penerbitan surat ketetapan pajak daeran dan surat 

ketetapan retribusi daerah  

k. Melakukan penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan surat 

ketetapan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi 

daerah 

l. Melakukan pelayanan melalui pengoperasian sistem pengelolaan data 

elekronik  

m. Melakukan layanan unggulan Samsat 

n. Melakukan penata usahaan, penerimaan, penyetoran,pembukuan dan 

pembuatan laporan pajak daerah dan retribusi daerah  

o. Melakukan pemantauan pengendalian,dan evaluasi kebijakan tehnis 

penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  

p. Melakukan konsultasi dengan  lembaga pemerintah dan lembaga  non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 
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q. Menilai kinrja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang –undangan. 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi penetapan 

dan penerimaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan. 

s. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai 

dengan  bidang tugasnya 

 6. Seksi Pendataan dan Penagihan  

Seksi pendataan dan penagihan di pimpin oleh kepala seksi yang 

mempunyai tugas membantu membantu kepala UPT Dalam melakukan 

pelayanan tehnis penunjang pandataan dan penagihan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Dengan uraian tugas meliputi (ayat 1) : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pendataan dan penagihan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas  

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas  

c. ,memantau,mengawasi  dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan pelksanaan tugas  

d. Menyusun rancangan mengoreksi,memaraf atau dengan 

menandatangani naskah dinas  

e. Mengikuti rapat –rapat sesuai dengan bidang tugas  

f. Menyiapakan bahan dan melakukan perencanaan tehnis pelayanan 

pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah  
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g. Melakukan kebijakan tehnis pendataan dan penagihan pajak daerah 

dan retribusi daerah  

h. Melakukan pembinaan tehnis pendataan dan penagihan pajak daerah 

dan retribusi daerah  

i. Melakukan pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah  

j. Menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah kepada wajib pajak  

k. Menyampaikan surat tagihan dan serat teguran  pajak daerah kepada 

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu 

l. Menyampaikan informasi mengenai aturan yang terkait dengan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  

m. Menata usahakan, penerimaan, penyetoran, pembukuan, pembuatan 

laporan hasil penerimaan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah  

n. Membuat laporan pelaksanaan pendataan dan penagihan setiap 

bulannya  

o. Melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga noon 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi  

p. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang –undangan  

q. Menyusun laporan hasil pellaksanaan tugas kepala seksi pendataan 

dan penagihan dan memberikan saran perimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan. 
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 C. Hasil  Penelitian 

Sistem Adminitrasi Manunggal satu Atap ( Samsat) adalah serankayan 

kegiatan dalam  menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

,pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor  dan 

pembayaran sumbagan wajib pajak dana kecelakaan lalulintas  dan ankutan jalan 

secara teriintrekrasi  dan terkordinasi dalam kantor bersama Samsat. 

Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang 

sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan kendaraan bermotor dalam 

menujang kegiatan setiap aktifitas, mulai dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan 

lainnya. Samsat Jeneponto merupakan instansi pemerintah yang melayani 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain pajak kendaraan bermotor Samsat 

Jeneponto juga melayani pegurusan kendaraan baru, balik nama, dan mutasi baik 

itu keluar maupun masuk.  

 1. Evaluasi penetapan pembayaran pajak 

Dalam penelitian ini evaluasi penetapan pembayaran pajak menggunakan 

metode analisis data sekunder yang dimana datanya sebagai berikut : 

a. Jumlah kendaraan bermotor (KB) alat berat baru dan besarnya pajak  

Tabel 3.1 Kendaraan Bermotor Lokal Menurut Warna Plat Nomorjeneponto 

  Jumlah kendaraan bermotor (KB) Berat Baru dan berdasarkan warna kendaraan 

  Jenis Kendaraan Hitam 
 

Kuning 
  

Merah 

  
 

(Unit) (Ribu Rupiah) (Unit) (RP) (Unit) (RP) 

1 SPD.MOTOR RODA 2 15.987 4.353.532.398 
    

2 SPD.MOTOR RODA 3 6 1.501.140 
    

  Jumlah 15.993 4.355.033.538 
    

(Data Tahun: 2019) 
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Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan bermotor lokal menurut warna 

plat nomor dan warna kendaraan pada tahun 2019 yang terdiri dari plat hitam untuk 

kendaraan pribadi, plat kuning untuk kendaran umum dan plat merah untuk 

kendaraan Dinas. Dari data di atas jumlah kendaraan bermotor local didominasi plat 

warnah hitam yang terdiri dari roda 2 dan roda 3, roda duah berjumlah 15.987 

unitdengan jumlah Rp 4.353.532.398 sedangkan untuk roda 3 berjumlah 6 unit 

dengan jumlah Rp 1.501.140 

b. Jumlah kendaraan bermotor (KB) alat berat baru dan besarnya pajak 

kendaraan bermotor Lokal (Link) menurut warna plat nomor Jeneponto 

2019. 

Tabel 3.2 Kendaraan Bermotor Lokal (Link) 

  Jumlah kendaraan bermotor (KB) Berat Baru dan berdasarkan warna kendaraan 

   Jenis Kendaraan Hitam   Kuning     Merah 

    (Unit) (Ribu Rupiah) (Unit) (RP) (Unit) (RP) 

1 
SPD.MOTOR 

RODA 2 8.746 1,470,304,531         

2 
SPD.MOTOR 

RODA 3 5 866,000         

  Jumlah  8.751 1.471.170.531         

(Data tahun: 2019) 

Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan bermotor lokal (link)menurut 

warna plat nomor dan warna kendaraan pada tahun 2019 yang terdiri dari 

plat hitam untuk kendaraan pribadi, plat kuning untuk kendaran umum 

dan plat merah untuk kendaraan Dinas. Dari data di atas jumlah 

kendaraan bermotor lokal (link) didominasi plat warnah hitam yang terdiri 

dari roda 2 dan roda 3, roda 2 berjumlah 8.746 unitdengan jumlah Rp 
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1,470,304,531sedangkan untuk roda 3 berjumlah 5 unit dengan jumlah 

Rp 8866,000. 

c. Jumlah kendaraan bermotor Lokal dan Local (Link) menurut warna plat 

nomor Jeneponto 2019. 

 

Gambar Grafik 3.2 SPD Motor Roda 2 dean 3 

Dari data di atas bahwah pendapatan pajak dengan dua sistem 

pembayaran lokal dan lokal link, berdasarkan data penerimaan dari pihak 

samsat bahwah jumlah penerimaan lokal sebesar Rp 4.355.033.538 yang 

sudah termaksud roda 2 dan roda 3 sedangkan untuk lokal link sebesar 

Rp 1.174.170.531. untuk penerimaan kendaraan bermotor tahun 2019 

dengan lokal dan lokal link berjumlah Rp 5.529.204.069 
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d. Jumlah kendaraan bermotor (KB) alat berat baru dan besarnya pajak 

kendaraan bermotor lokal menurut warna plat nomor Jeneponto 2020. 

Tabel 3.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Lokal 

  

Jumlah kendaraan bermotor (KB) Berat Baru dan berdasarkan warna 
kendaraan 

  Jenis Kendaraan  Hitam   Kuning     Merah 

    (Unit) (Ribu Rupiah) (Unit) (RP) (Unit) (RP) 

1 

SPD.MOTOR 
RODA 2 15.000 3.935.988.135 0 0 463 60.207.940 

2 

SPD.MOTOR 
RODA 3 25 6.657.440 0 0 0 0 

  Jumlah  15.025 3.942.645.575     463 60.207.940 

(Data Tahun 2020) 

Berdasarkan data di atas jumlah kendaraan bermotor local menurut 

warna plat nomor dan warna kendaraan pada tahun 2020 yang terdiri dari 

plat hitam untuk kendaraan pribadi dan plat kuning untuk kendaraan 

umum, dan plat merah untuk kendaran dinas.  Dari data di atas jumlah 

kendaraan bermotor lokal di Indonesia plat warna hitam yang dari roda 

dua dan roda tiga. Padan kendaraan bermotor plat hitam  roda dua 

berjumlah 15.000 unit dengan jumlah Rp. 3.935,988.135  sedangkan 

kendaraan pada kendaraan roda tiga berjumlah 25 unit dengan jumlah 

Rp. 6.657.440 jumlah keseluruhan kendaraan bermotor (KB) alat berat 

baru dan besarnya pajak kendaraan bermotor lokal menurut warna plat 

nomor pada tahun 2020 di jeneponto yaitu 15.025 unit dengan jumlah Rp. 

3.942.645.575. Kendaraan bermotor plat merah roda dua yaitu 463 unit 

dengan jumlah Rp. 60.207.940. 
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e. Jumlah kendaraan bermotor (KB) alat berat baru dan besarnya pajak 

kendaraan bermotor lokal (Link) menurut warna plat nomor Jeneponto 

2020. 

Tabel 3.5 Jumlah Kendaraan Lokal Link 

  Jumlah kendaraan bermotor (KB) Berat Baru dan berdasarkan warna kendaraan 

   Jenis Kendaraan Hitam   Kuning     Merah 

    (Unit) (Ribu Rupiah) (Unit) (RP) (Unit) (RP) 

1 
SPD.MOTOR RODA 

2 8.100 1.377.785.020 0 0 0 0 

2 
SPD.MOTOR RODA 

3 3 752 0 0 0 0 

  Jumlah  8.100 1.377.785.020 0 0 0 0 

(Data Tahun: 2020) 

Berdasarkan data yang di peroleh di atas yaitu kendaraan bermotor alat berat 

baru dan besarnya pajak kendaraan bermotor lokal (Link) menurut warna plat nomor 

2020 di Jeneponto, pada plat hitam di dapatkan 8.100 unit kendaraan bermotor 

dengan jumlah Rp. 1.377.785.020 sedangkan pada kendaraan bermotor  roda tiga di 

dapatkan 3 unit dengan jumlah Rp. 752 dengan jumlah unit keseluruhan kendaraan 

bermotor yaitu 8.103 unit. 

 D. Pembahasan 

1. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dari wajib pajak tidak mau membayar pajak di 

kerenakan banyak masayarakat tidak megetahui atau memahami sistem 

pembayaran pajak kendaraan di Samsat. banyak orang orang yang tinggal di 

pedesaan atau di tempat terpencil biasanya kurang paham tentang pajak 

kendaraan bermotornya, sehinggak banyak wajib pajak tidak mau membayar 

PKB dan pegesahan STNK tahunan kerena mereka hanya mengunakan 
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kendaraan di dalam pedesaan atau daerah terpencil dan kendaraan yang 

suda tua dan entah surat-surat  entah di mana. Dan hanya di pake ke kebun  

dan dipake jarak dekat yang tidak ada operasi kopolisiaan yang dapat 

memberikan  sangsi kepada mereka kerena tidak melaksanakan 

pengesahan STNK 

2. Faktor Penhambat Dalam Evaluasi Penetapan Dan  Prosedur Pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor 

Wajib Pajak harus melalui beberapa loket untuk mengesahkan STNK. 

Loket-loket yang harus dilalui wajib pajak antara lain loket pengambilan 

formulir, loket pencatatan dan tujuan, loket pembayaran dan penyerahan, 

dan terakhir loket pengajuan STNK. Sistem ini sulit dipahami bagi wajib pajak 

yang baru pertama kali membayar pajak jalan. Bahkan wajib pajak yang telah 

membayar sebelumnya seringkali tidak memahami bahwa 

 Samsat adalah salah satu unit yang digunakan untuk membayar 

pajak kendaraan. Penetapan pajak kendaraan bermotor di lakukan oleh 

pegawai Samsat.  pihak Samsat melakukan sosialisasi melalui baliho 

Barner.itu pung tidak cukup. Samsat juga perlu melakukan sosialisasi 

mengenai penetapan pajak kendaraan. Sosialisasi penetapan pajak 

kendaraan tidak harus dilakukan secara mendetail, setidaknya wajib pajak 

mengetahui cara pembayaran pajak kendaraan di samsat sehingga wajib 

pajak mengetahui system yang berlaku di Samsat. 

3. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 

Kita semua tahu bahwa wajib pajak harus membayar pajak jalan 
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setiap tahun. Namun, ketika membayar pajak selain pajak kendaraan, tidak 

banyak wajib pajak yang mengetahui apa yang mereka bayarkan. Meski 

tertera di Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK), hal itu diabaikan 

oleh sebagian besar wajib pajak. Yang sebenarnya dibayar setelah pajak 

adalah Biaya Transfer Nama (BBN KB), Pajak Kendaraan (PKB), 

Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), Biaya 

Pendaftaran Kendaraan dan Biaya administrasi STNK. (TNKB). BBN KB 

hanya dikumpulkan dari kontributor yang melakukan perubahan atau 

pemindahan nama. Biaya administrasi STNK dan biaya administrasi TNKB 

dibebankan kepada Wajib Pajak yang melakukan cetak ulang STNK dan 

cetak ulang plat nomor. Biaya admin STNK Rp 100.000 dan biaya admin 

STNK 15.000 

 a. Pajak kendaraan bermotor 

Pajak kendaraan bermotor ditetapkan menurut table penetapan yang di 

atur dalam peraturan undang undang no 28 tahun 2009 mengenai pajak 

daerah dan retribusi. Undang undang mengenai kendaraan bermotor 

lebih lengkapnya di atur dalam pasal 3 – 8 undang undang mengatur 

secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek 

pajak dan perhitungan pajak sebagai berikut. 

1). Jika anda terlambat bayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 

bulan maka denda di kenakan sebesar 25% 

2). Jika terlambat dua bulan maka perhituganja adalah : PKB x 25% x 

2/12+denda sumbagan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 
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(SWDKLLJ) 

3). Jika keterlambatan 6  bulan maka perhituganya adalah : PKB  X 25% 

X 6/12+ denda  sumbagan wajib dana  kecelaan lalu lintas jalan  

(SWDKLLJ) 

4). Jika keterlambatan 1 tahun maka perhituganya adalah PKB X 25%  

X 6 /12 + denda sumbagan wajib dana  kecelakaan lalu linta jalan 

(SWDKLLU) 

5). Jika keterlambatan 2 tahun maka perhituganya adalah PKB X 25% X 

6/12 + denda wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) 

Besarnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 

SWDKLLJbagi motor sebesar Rp. 32.00,-sementara untuk mobil 

sebesar Rp 100.000,- 

4. Prosedur pembayaran pajak 

a. Sistem Pembayaran Pajak  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur Pembayaaran Pajak 

Loket I 

pendaftaran 
Loket II 

Penetapan pajak 

Loket III 

kasir 

Loket VI 
Penyerahan STNK SELESAI 
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1). Loket 1 

Pada loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa syarat berkas 

seperti Foto copy KTP,STNK dan notis pajak tahun sebelum nya 

pada loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat 

akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada 

beberapa langkah sebagai berikut : 

a). Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link googel yang 

sudah di atur oleh kantor pusat wilaya Nusa Tenggara Timur; 

b). Masukan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah 

di atur oleh Samsat Labuan Bajo; 

c). Masukan Nopol kendaraan yang ingin melakukan pendaftaran 

pembayaran pajak kendaraan bermotor; 

d). Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang 

sebelumnya pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika 

kendaraan tersebut mati STNK nya maka pada data tersebut 

harus di ubah pada RU/perpanjang STNK selama 5 tahun 

kedepan kemudian tekan simpan. 

2). Loket 2  

Pada loket dua ini ada dua hal yang di lakukan oleh pegawai yaitu 

penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK.setelah loket satu 

melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun 

STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk melakukan 
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penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan 

kepada pihak Kasir/Bank.  

3).  Loket 3 Kasir/Bank 

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaran bermotor setelah 

itu masyarakat membayar kepada Bank. 

4). Loket 4 

Setelah melakukan pembayaran  pada loket tiga akan melakukan 

pencetakan NOTIS baru atau  pihak kepolisian menerbitkan STNK 

baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau 

pun Notis Pajak baru di mana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 

instansi yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian,UPTD dan 

Jasarahaja. 

b. Pemungutan Pajak Yang Terstruktur  

Wajib Pajak mendatangi kantor samsat jeneponto serta membawa 

kelengkapan berkas berupa KTP, dan STNK lalu menyrtor berkasa pada 

loket satu, kemudian pada loket dua petugas melakukan penginputan 

Data dan menetapkan jumlah atau nominal pembayaran PKB, lalu Wajib 

Pajak di arahkan untuk ke loket tiga untuk membayar pada kasir, lalu di 

arahkan pada loket empat untuk di mengesahkan STNK oleh pihak 

kepolisaian, lalu STNK yang telah di sahkan di serahkan kembali kepada 

Wajib Pajak. 
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 2. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Membawa (STNK,KTP)  

Mekanisme dalam pembayar kendaraan bermotor Wajib Pajak 

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak perlu 

melengkapi berkasnya yaitu dengan membawa KTP dan STNK 

kendaraan. 

b. Menyetor Berkas  

Sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak 

harus meyetorkan berkasnya pada loket 1 yaitu loket pendaftaran 

 

c. Melakukan Pembayaran PKB 

Setelah meyetorkan berkas pada loket 1 yaitu loket pendaftaran 

kemudian wajib pajak melakukan pembayaran pada kasir 

d. Menerima STNK Setelah Melakukan Pembayaran 

Setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor wajib pajak 

dapat menerima STNK nya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian megenai eveluasi penetapan dan prosedur 

pembayaran pajak kendaran bermotor, maka kesimpulan yang didapat sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanaaan evaluasi penetapan dan prosedur pembayaran pajak 

kendaraan bermotor pada samsat wilayah Jeneponto sudah berjalan sesuai 

prosedur yang berlaku tapi masi banyak kendala-kendala pada wajib pajak 

terhadap kuranya pemahaman wajib pajak terhadap proses penetapan dan 

pembayaran pajak kendaraan bermotornya. 

2. Banyak wajib pajak terkadang saat ingin melakukan pembayaran pajak 

kendaraan tidak membawa berkas yang lengkap, dan wajib pajak terkadang 

malas mengantri untuk membayar pajak kendaraan bermotor. 

B. Saran 

Diharapkan harapkan kepada petugas samsat wilayah jeneponto melakukan 

sosialisasi tentang prosedur pembayaran pajak kendaraan pada wajib pajak tidak 

merasa kebingugan ketika membayar pajak kendaraan, Membuat akun social 

media resmi untuk Samsat yang bertujuan untuk Mensosialisasikan prosedur 

penetapan pajak kendaraan bermotor dan Petugas harus memberi pelayanan yang 

maksimal sesuai peraturan yang berlaku. 
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LAMPIRAN 2 
HASIL WAWANCARA 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 Apa kendala ibu dalam membayar pajak ? 

Kendala saya dalam membayar pajak kerena saya tidak  memahami tentang pembayaran 

pajak kendaraan tersebut  dan ribet sehingga saya tidak bayar pajak 

 Apa alasan ibu tdidak mau membayar pajak? 

Karna motor saya hanya  saya pake ke kebun dan  hanya di pake jarak dekat  dan motor 

saya sudah tua jadi percuma di bayar pajak karna di daera sini tidak ada  polisi 

lalulintanya . 
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