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ABSTRAK 

 
 

DENDI NUR ICHSAN S,TAHUN 2022. Penerapan Program Samsat Keliling 

Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di 

Kabupaten Takalar, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Pembimbing I Rustan dan Pembimbing II Muhaimin. 

 

  Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang baik sangat penting 

untuk kemajuan Negara, Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan 

Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Kabupaten Takalar. jenis penelitian yang digunakan adalah Metode 

Penelitian Kualitatif. Data yang diolah penulis  merupakan hasil wawancara kepada 

pihak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen yang dimana 

penulis melihat langsung keadaan di lapangan. 

  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan di terapkan Program layanan 

Samsat Keliling dalam penagihan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sangat 

membantu sekali masyarakat untuk kemudahan dengan tidak perlu membuang waktu 

yang begitu lama dan tidak melewati medan yang cukup rusak untuk ke Kantor 

Samsat Takalar, sehingga dengan adanya Layanan Samsat Keliling ini dapat 

membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak 

kendaraan bermotor. 

    

Kata Kunci : Penerapan Program Samsat Keliling,Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DENDI NUR ICHSAN S, 2022. Application of the Mobile Samsat Program in 

Optimizing Motor Vehicle Tax Collection in Takalar Regency, Scientific Writing 

(KTI), Tax Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 

University of Makassar. Supervised by Supervisor I Rustan and Supervisor II 

Muhaimin. 

 

A good Motor Vehicle Tax Collection System is very important for the 

progress of the State, so this study aims to determine the application of the Mobile 

Samsat Program in Optimizing Motor Vehicle Tax Collection in Takalar Regency. 

the type of research used is the Qualitative Research Method. The data processed by 

the author is the result of interviews with the Motor Vehicle Taxpayer. The data 

collection method used in this research is Observation, Interview and Document 

Study, where the author sees firsthand the situation in the field. 

 

The results of this study indicate that the application of the Mobile Samsat 

service program in billing and payment of Motor Vehicle Taxes is very helpful for 

the community to make it easier by not having to waste so long and not passing 

through a fairly damaged field to go to the Takalar Samsat Office, so that with this 

service This Mobile Samsat can assist in increasing Regional Original Income in the 

motor vehicle tax sector. 

 

 

 

Keywords :Implementation of the Mobile Samsat Program, Increasing Regional 

OriginalIncome, Motor Vehicle Taxes. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL……........................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN  ............................................................ ii 

ABSTRAK .............................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR...........................................................................  iv 

DAFTAR ISI  ........................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN......................................................................  1 

A. Latar Belakang .............................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ........................................................................  4 

C. Tujuan Penelitian  ........................................................................  4 

D. Manfaat Penelitian  ......................................................................  4 

BAB I I TINJAUAN PUSTAKA .........................................................  6 

A. Landasan Teori ...........................................................................  6 

1. Teori Pajak  .............................................................................  6 

2.Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)  ....................................  8 

3. Pajak Daerah ............................................................................  10 

4.Pajak Kendaraan Bermotor .....................................................  12 

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .........  12 

6.Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor ..............  12 

7. Layanan Samsat Keliling .........................................................  13 

8.Indikator Program Samsat Keliling  ........................................  14 

B. Kerangka Konseptual .................................................................  14 



  
 

 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian ..................................................  14 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................  15 

2. Alur Penelitian .......................................................................  15 

3. Populasi dan Sampel ..............................................................  15 

4. Jenis Data dan Sumber Data ..................................................  16 

5. Teknik Pengumpulan Data .....................................................  16 

6. Teknik Analisis Data..............................................................  17 

 

BAB III PROFIL INSTANSI DAN HASIL PENELITIAN   ...........  18 

A. Sejarah Singkat Kantor Samsat Takalar ......................................  18 

B. Struktur Organisi  .........................................................................  21 

C. Job Descriptions ..........................................................................  21 

D. Hasil Penelitian  ...........................................................................  24 

E. Pembahasan..................................................................................  35 

I. BAB IV PENUTUP  .......................................................................  38  

A. Kesimpulan ..................................................................................  38 

            B. Saran ............................................................................................  39 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2019-2021 .................  24 

Tabel 3.2 Jadwal Pelayanan Samsat Kabupaten Takalar ....................................  30 

Tabel 3.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahuan 2019-2021 ..............  31 

Tabel 3.4 Penerapan Program Samsat Keliling  .................................................  31 

Tabel 3.4 Penerimaan Samsat Keliling Tahun 2020   .........................................  32 

Tabel 3.5 Penerimaan Samsat Keliling Tahun 2021 ...........................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual .......................................................................  15 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Takalar  ...................................  21 

Gambar 3.3 Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ................................  25 

Gambar 3.4 Alur Pembayaran Layanan Samsat Keliling  ..................................  29 

Gambar 3.5 Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021 ...............  31 

Gambar 3.6 Penerimaan Samsat Keliling  ..........................................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 ............................................................................................................ 40 

Lampiran  2 ............................................................................................................ 43 

Lampiran  3 ............................................................................................................ 48 

Lampiran  4 ............................................................................................................ 50 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.    Latar Belakang 

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara 

Indonesia. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang 

sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi 

diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif 

terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini 

berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, 

apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar 

pula penerimaan Negara dari sektor pajak.  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran 

serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan 

nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui 

perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya 

untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib 

membayar pajak. 

Penghasilan Pajak Daerah berasal dari berbagai sumber salah satu nya 

adalah pajak kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-

undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang pajak yang berkaitan dengan urusan 

transportasi di pungut oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya peraturan Pajak yang tertuang 
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sebagai mana dalam Undang-undang tersebut diatas, maka seluruh masyarakat 

yang memiliki kendaraan bermotor wajib untuk membayar Pajak. 

Tetapi ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur. banyak pembangunan nasional yang masih kurang,bahkan 

fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat 

lainnnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat sering kali mengeluh dan tidak puas 

akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional, Kondisi tersebut 

dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para Wajib Pajak yakni masyarakat itu sendiri 

dalam membayar Pajak yaitu: Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam 

menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan 

kesadaran Wajib Pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem 

hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM 

aparatur. 

Kemauan Wajib Pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam 

pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut 

adalah karenan azas perpajakan, yaitu karna hasil pemungutan pajak tidak 

langsung dinikmati oleh Wajib Pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang 

halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah Negeri, 

irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh 

masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya 

masyarakat tidak mau membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak 

pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar 

pajak. 
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Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib yaitu dengan cara 

memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak itu sendiri. Peningkatan 

kualitas dan pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada Wajib Pajak 

sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam 

bidang perpajakan. Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagian besar 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Perasaan 

senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu 

motivasi dan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan 

pajak ketika konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas 

pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus masalah Perpajakan 

(Pratiwi & Setiawan, 2014). 

Maka  dari itu, melihat perkembangan yang begitu signifikan sehingga saat 

ini kendaraan bermotor sangat meningkat di Indonesia terkhusus di Daerah 

Kabupaten Takalar. Selain itu  transportasi Kendaraan Bermotor tidak lagi sebagai 

kebutuhan barang mewah melainkan sebagai kebutuhan khusus bagi Masyarakat. 

Kendaraan Bermotor digunakan sebagai  penghubung antara Desa ke beberapa 

wilayah lainnya dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari 

dalam melakukan berbagai aktifitas untuk menunjang ekonomi yang lebih baik. 

Melihat jumlah kendaraan yang cukup meningkat kantor samsat berupaya 

untuk membuat inisiatif atau jalan tengah supaya pemungutan pajak kendaraan 

bermotor lebih mudah  dan  cepat, terdapat 1 program unggulan kantor Samsat 

saat ini yaitu Pelayanan Samsat keliling. Supaya lebih memudahkan seseorang 
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 Wajib Pajak yang berada dipelosok untuk membayar pajaknya, akan tetapi sejauh 

ini karyawan di bagian lapangan masih kurang jika di bandingkan dengan jumlah 

Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sehingga masih banyak potensi penerimaan 

pajak yang belum terealisasi, Karena itu perlu adanya perekrutan karyawan yang 

lebih banyak supaya lebih mempermudah pemungutan pajak 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkaan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Penerapan Program Samsat Keliling 

Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten 

Takalar.” 

C. Tujuan Penelitian 

    Berlandaskan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah: 

“Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Penerapan Program Samsat Keliling Dalam 

Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Takalar.”. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan untuk menambah wawasan, 

pengetahuan Penerapan Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Takalar. 

2. Untuk Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk 

menambah pengetahuan dan informasi. 

3. Untuk Pihak Instansi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan Penerapan 

Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak  

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Takalar. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pajak  

a. Pengertian Pajak 

1.) Menurut Rochmat Soemitro 

Pajak yaitu piutang yang dilakukan Negara kepada rakyat berlandaskan 

undang-undang (biasa dipaksa pelaksanaannya) dan tidak mendapat 

imbalan secara langsung serta, dan di manfaatkan untuk membayar 

kebutuhan Negara. 

2.) Menurut Dr.Soeparman Soemahamidja 

Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang atau barang yang 

dipungut oleh yang berwewenang berdasarkan pada dasar hukum. 

Untuk membantu biaya produksi barang dan jasa mencapai 

kesejahteraan bersama. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran kepada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum perpajakan. 

b. Fungsi Pajak  

Pajak yaitu sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi   

Mardiasmo 2011 : 1), yaitu : 



 

 
 

1. Fungsi anggaran  (Budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran seperti stabilitas politik 

pembangunanan infrastruktur dan juga ekonomi nasional. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan 

pemerintah dalam bidang social. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut: 

1. Official Asessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Aparatur 

Negara (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2. Self Assestment System  

Merupakan sitsem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung 

pajak terutang dilakukan Wajib Pajak dengan berdasarka peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. With Holding System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung 

pajak terutang dilakukan tidak dengan fiskus maupun Wajib Pajak tapi 

memberi wewenang kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan udang-

undang yang berlaku. 

 

 

 



 

 
 

2. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari 

sumber-sumber Pendapatan di Daerah itu sendiri,Penerimaan Asli Daerah 

dipungut berdasarkan peraturan Daerah yang berlaku sesuai dengan 

peraturan Undang-undang yang berlaku di indonesia.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pendapatan atau 

penerimaan yang masuk kedalam kas Daerah, yang didapatkan dari 

sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri. Di pungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 

dipergunakan untuk keperluan pembangunan atau pengembangan Daerah, 

adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut para Ahli sebagai 

berikut :  

Menurut Caruni (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

perusahaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan wilayah itu 

sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

struktur keuangan Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan 

keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melakukan kegiatan 

pembangunan Daerah. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah Merupakan suatu pendapatan yang berasal dari daerah itu 

sendiri  atau kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Daerah 

yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah dan menjadi objek 



 

 
 

pendapatan Daerah untuk digunakan sebagai pembangunan Daerah dan 

masyarakat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan .  

         Sumber Pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6 UU No 33 

Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berasal dari : 

a) Pajak Daerah  

Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

Pajak Daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan secara langsung yang 

seimbang yang dapat membiayai penyelengaraan pemerintah Daerah, 

pembangunaan daerah dan lain-lain.  

b) Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah diartikan sebagai pemungutan terhadap orang 

atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan adanya timbal balik dalam 

memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat 

dirasakan oleh pembayar retribusi. 

c) Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

Daerah yang dipisahkan.  

Penerimaan Daerah berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan 

pengelolaan properti  Daerah yang dipisahkan. Perusahaan Daerah adalah 

semua perusahaan yang dibangun dengan modal Daerah baik seluruh 

ataupun sebagian. Dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan atau 

mendorong perekonomiaan Daerah itu sendiri. 

 



 

 
 

 

 

3. Pajak Daerah 

a)  Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Derah menururt Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: “Pajak 

merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 

(yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) 

menyatakan bahwa: “Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat 

dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya  menurut 

peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di 

tunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak 

merupakan iuran wajib dari rakyat untuk Negara sebagai wujud bukti atas 

bakti dalam pembangunan, yang pengenaannya di dasarkan pada Undang-

undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat di paksakan 

kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan diatas, UU 

No.28 Tahun 2009 tentang DPRD,Sebagai pengganti dari UU No. 34 Tahun 

2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam Tataran pemerintahan 

yang lebih rendah (Daerah), Sebagai berikut : “Pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutangg oleh orang pribadi atau 



 

 
 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b) Jenis Pajak Daerah   

Jenis Pajak Daerah yang berlaku di Indonesia yaitu pajak daerah untuk 

Kabupaten/kota dan pajak daerah untuk provinsi. 

1. Pajak Provinsi sebagai berikut :  

- Pajak Kendaraan Bermotor 

- Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

- Pajak Air Permukaan 

2. Pajak daerah atas kabupaten/kota terdiri atas: 

- Pajak Hotel 

- Pajak Restoran 

- Pajak Hiburan  

- Pajak Reklame 

- Pajak Penerangan Jalan 

- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bebatuan 

- Pajak Parkir 

- Pajak Air Tanah 

- Pajak Sarang Burung Walet 

- Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan 

 



 

 
 

 

4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor  

   Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan 

Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang 

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) 

sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

1. Dikecualikan dari Pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a) Kereta api 

b) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan  negara 

c) Kendaraan Beermotor yang memiliki dan/atau dikuasai 

kedutaan,konsulat,perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga  internasional yang memperoleh fasilitas pembebaan 

pajak dari pemerintah 

d) Objek pajak lainnya yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah. 

 2.  Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa :  

a) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT menyediakan 

pelayanan yang mudah dan cepat kepada Wajib Pajak dalam 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari Samsat Drive 

Thru, Samsat Quick Response (SQR), Samsat Keliling, Samsat Corner, 

Samsat kepulauan. 



 

 
 

b). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Mengenai Sistem dan 

Prosedur PKB saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat 

sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, 

begitupun objek dan subjek PKB itu sendiri.  

c). Prosedur pemungutan dan prosedur pelayanan Pajak Kendaraan 

Bermotor yakni sub sektor pajak daerah yang berasal dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pengelolaan penerimaannya 

dilakukan dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

Pajak Kendaraan Bermotor yang sumber pendapatannya dalam bentuk 

pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor.  

5. Layanan Samsat Keliling 

Samsat keliling adalah Layanan Pengesaan STNK setiap tahun, 

Pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput 

bola yaitu  dengan mendatangi pemilik kendaraan atau Wajib Pajak yang jauh 

dari pusat pelayanan Samsat. 

Samsat keliling biasanya tersebar ke beberapa Wilayah supaya 

memudahkan masyarakat untuk membayar pajak nya. 

Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas kepada 

masyarakat yang tidak perlu antri lama-lama di kantor Samsat Pusat. Selain 



 

 
 

itu, adanya layanan samsat keliling ini yaitu untuk meningkatkan mutu 

pelayanan publik, khususnya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  

1. Indikator-indikator Implementasi Program Samsat Keliling 

Menurut Wardani (2017), Indikator dari Kualitas Pelayanan. Samsat Keliling 

yaitu : 

a) Pendapatan lebih terkontrol adalah pendapatan pada wajib pajak akan 

lebih mudah untuk KB Samsat; 

b) Kemudahan dalam. membayar pajak adalah wajib pajak mudah dalam 

membayarkan pajaknya; 

c) Minat wajib pajak  adalah  kemauan pada wajib pajak secara sukarela 

untuk membayar pajak; 

d) Menghemat waktu adalah waktu yang digunakan wajib pajak lebih 

cepat dalam membayar pajak; 

e) Kualitas pelayanan adalah seberapa besar layanan yang diberikan 

seseorang kepada wajib pajak saat pembayar pajak; 

f) Letak wilayah adalah suatu tempat yang digunakan untuk lokasi 

pembayaran pajak. 

  Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pada indikator ini kualitas 

layanan Samsat keliling merupakan  pendapatan akan  terkontrol, kemudahan 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, minat wajib pajak penghematan 

waktu dan kualitas pelayanan. sehingga masayarakat tidak merasa begitu 

terbebani dengan adanya Layanan/Program Samsat Keliling 

 



 

 
 

B. Kerangka Konseptual  

Kerangka Konseptual yaitu hubungan logis antara landasan teori dengan 

kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukan pengaruh antara Variabel 

yang disusun di berbagai teori yang telah dijelaskan oleh Sugiyono  (2013). 

Pada gambaran kerangka konseptual yang bertujuan untuk mempermudah 

penelitian dalam menjelaskan suatu pengaruh pada masing-masinh variabel.  

 

 

 

 

 

 

A. Metodologi Pelasksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Kabupaten Takalar , telah dilakukan selama 2 (dua) 

bulan yaitu bulan Mei – Juni 2022 

2. Alur Penelitian 

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap penelitian ini dimulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir.  

Penerapan Program 

Samsat Keliling 

Dapat Mengoptimalkan 

Pemungutan Pajak  

Kendaraan Bermotor Di 

Kabupaten Takalar  



 

 
 

3. Teknik dan Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan untuk mempermudah penulis 

dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data sebagai berikut:. 

a) Studi Kepustakaan 

Menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber yang tertulis baik 

tercetak maupun elektronik. 

b) Pengamatan (observation) 

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian 

yang terdapat pada Kabupaten Takalar tepatnya di Kantor Samsat Takalar 

tentang Penerapan program samsat keliling apakah dapat mengoptimalkan 

pembayaran kendaraan bermotor di Kabupaten Takalar. 

c) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk 

mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang di 

peroleh dari wawancara yaitu melalui pegawai kantor samsat. 

d) Dokumentasi 

   Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan 

data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu 

Kantor Samsat Kabupaten Takalar. 



 

 
 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. 

Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan,survey atau wawancara  secara 

langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian 

dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan 

narasumber,dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti 

selama proses penelitian di lapangan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang 

diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan 

data. 

a) Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang   atau 

pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat di Kantor Samsat 

Kabupaten Takalar.  

b) Data Sekunder 

  Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian 

ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-

buku yang berkaitan dengan obek yang diteliti dan literature lainnya yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau 

permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat 

pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Aktivitas dalam 



 

 
 

analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan 

dengan tiga tahap yaitu: 

a) Reduksi Data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang 

besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang besifat penting. 

Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh. 

b) Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk 

penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun 

bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merajuk 

pada penyajian secara deskriptif. 

c) Menarik Kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar 

mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan 

ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa 

pengamatan maupun penelitian. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 

A. Sejarah Kantor Samsat Takalar  

   Sebelum terbentuknya Samsat ada tiga instansi yang mewakili 

departemen nya didalam memungut  atau mengelola administrasi surat-surat 

kendaraan bermotor. Pajak di pungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 

1 Sulawesi Selatan, pemberian nomor kendraan bermotor dan pengeluaran 

STNK ditangani oleh Kepolisian, sedangkan sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh Instansi Asuransi Jasa Raharja. Dari 

ketiga lembaga yang mengelola dalam satu objek secara terpisah , sehingga 

mengakibatkan tidak adanya keseragaman dalam sistem pemungutan, 

administrasi dan kerja sama dalam kebijaksanaan pungutan pajak dan 

kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

   Pada waktu itu masa berlakunya Surat Tanda Kendaraan Bermotor 

(STNK) selama 5 tahun,tanpa ada penelitian ulangan setiap tahunnya. 

Didalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka,Pemerintah 

membentuk suatu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang di 

singkat (SAMSAT) disinilah awal mula terbentuknya SAMSAT.  Samsat 

merupakan suatu jawaban atas adanya kebutuhan demi terciptanya suatu 

sistem Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang efektif dan efisien, dimana jumlah 

kendaraan bermotor telah meningkat setiap tahunnya sehingga perlu usaha 

peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Bea Balik 



 

 
 

Nama Kendaraan Bermotor dan sebagai tindak lanjut untuk mengefektifkan 

pelaksanaan Undang - undang No. 10  Tahun 1968 No. IT Nomor 5 Tahun 

1969 tentang penyerahan pungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1. Dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok pemerintahan daerah, ditegaskan 

bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan secara nyata dan tanggung jawab, 

dimana pemerintah daerah berkewajiban mengurus rumah tangganya dengan 

sebaik-baiknya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber 

daya yang ada, didalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga perlu 

diciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pengelolaan keuangan yang 

bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang di kenal dengan nama 

Samsat.  

B. Visi dan Misi Kantor Samsat Kabupaten Takalar 

1. Visi 

“Terwujudnya pelayanan Prima Dalam Pengurusan Administrasi dan 

Regident Kendaraan Bermotor Melalui Keterpaduan Pelayanan 

Polri,Pemda,dan Jasa Raharja Pada Samsat.  

2. Misi  

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi 

etika profesi  

2. Melaksanakan proses administrasi lendaraan bermotor secara cepat dan 

tepat 



 

 
 

     3. Mewujudkan aparat pelaksaan Samsat yang bersih, jujur, dan cakap 

bertanggung jawab serta profesional  

4.   Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak  

5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi 

dan keamanan dokumen. 

C.  Lokasi Perusahaan  

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jl. Jendral 

Sudirman No. 251  (Poros takalar) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Indonesia .  

D. Struktur Organisasi   

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang 

menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan pada suatu 

Organisasi, dengan adanya struktur organisasi tersebut maka akan terlihat 

dengan jelas dan lebih tertata tugas dan wewenang dari setiap bagian nya. 

Selain itu memudahkan pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Berikut ini adalah struktur organisasi Samsat Keliling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A. Struktur Oganisasi UPTB Kabupaten Takalar 

 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Samsat Takalar  

      Kantor bersama samsat merupakan tempat bernaungnya tiga instansi 

dalam melaksanakan Pelyanan kepada masyarakat pemilik kendaraan 

bermotor di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat kembali 

aktifitas Samsat, maka sesugguh nya ada 2 tujuan pokok yang menjadi 

fungsi dari kantor bersama Samsat Takalar, yaitu:  

1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat sebagai pemilik kendaraan 

bermotor. 

2. Meningkatkan penerimaan Daerah dan Negara dari sektor perpajakan 

dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu lintas di jalan. 

Uraian tugas jabatan struktural pada Kantor Samsat Takalar:  

1. Kepala UPTD  

  Kepala Unit Pelaksaan teknik dinas mempunyai tugas teknis 

operasional dinas dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang 
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PENETAPAN&PENERIMAAN   
KASI PENDATAAN DAN 

PENAGIHAN  

KASUBAG TATA USAHA  



 

 
 

menjadi tanggung jawabnya dan kebijaksanaan yang ditetapkan Oleh 

Kepala Dinas. 

2. Kasubag Tata Usaha 

Kepemimpinan oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang ketata usahaan, 

menghimpun dan mengirimkan semua laporan secara berkala seluruh 

kegiatan unit pajak kendaraan bermotor dan melaporkan hasil 

pelaksaan tugas. 

3. Kasi  Penetapan dan Penerimaan   

Seksi ini dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang mempunyai 

tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas dari UPTD dalam 

bidang pendaftaran, Pendataan, dan penetapan Objek dan Subjek PKB, 

serta menyusun dan menyajikan data kendaraan yang akan berakhir 

masa pajaknya.  

4. Kasi Pendapatan dan Penagihan   

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas 

UPTD dalam bidang penagihan,dalam bidang pelayanan Pajak Daerah, 

membuat pembukuan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) 

dan melakukan penagihan pasif terhadap tunggakan PKB. 
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D. Hasil Penelitian  

1. Penerapan Program Samsat Keliling 

Penerapan program samsat keliling pada kantor Samsat Takalar, salah satu 

upaya dari pegawai Kantor Samsat dalam meningkatkan penerimaan 

pendapatan asli daerah yaitu menjalankan Program Samsat Keliling, Program 

ini adalah program unggulan dari kantor Samsat Takalar, karena dalam 

menjalankan program ini bisa mempermudah masyarakat untuk membayar 

pajak nya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat : 

“Saya sangat terbantu dengan adanya samsat keliling dikarenakan aktivitas 

saya yang begitu padat tetapi dengan hadirnya petugas samsat yang 

langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemungutan sehingga saya 

tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor samsat untuk melakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. (Dg iccang)”  

Manfaat yang di dapat oleh pegawai kantor Samsat Takalar pada 

penerapan program samsat keliling ini yaitu dapat mempermudah pembayaran 

dan penerimaan pajak kendaraan bermotor, mensosialisasikan kepada 

masyarakat apa itu pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan wawasan 

masyarakat supaya tertib membayar pajak, dengan menerapkan program 

samsat keliling ini kita mengetahui kendala yang dihadapi oleh masyarakat 

dan dapat memecahkan suatu masalah tersebut.  

 Pada setiap program pasti ada kendala yang di hadapi,adapun kendala 

yang di hadapi oleh pegawai kantor samsat takalar dalam menerapkan 

program samsat keliling yaitu :  

a) Luasnya wilayah kabupaten takalar tidak cukup hanya dengan satu unit 

armada samsat keliling untuk melakukan pelayanan pajak 
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b) Masyarakat dipedesaan yang masih kurang sosialisasi agar melakukan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling 

c) Kurangnya Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. 

d) Cuaca yang tidak mengenal musim sehingga mengakibatkan jalan di 

pelosok susah di akses. 

     Dapat disimpulkan bahwa penerapan program Samsat keliling ini sangat 

efisien untuk dijalankan oleh pegawai kantor Samsat Takalar karena 

memudahkan Masyarakat untuk membayar pajak nya dan Keuntungan juga 

untuk kantor Samsat karena dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Asli 

daerah pada kantor samsat Takalar tersebut. 

       Adapun penjelasan lebih rinci mengenai Penerapan layanan Samsat 

Keliling seperti dibawah ini : 

2.  Layanan Samsat Keliling  

 Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi 

Selatan  dengan jumlah kendaraan lumayan tinggi. Masyarakat 

memanfaatkan kendaraan bermotor dalam menunjang kegiatan aktifitas 

Masyarakat mulai dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan lain nya. Dengan 

banyak nya kendaraan bermotor ini diharapkan penerimaan dari Pajak 

Kendaraan Bermotor Kabupaten Takalar  dapat berjalan optimal. Ini dapat 

dilihat dari tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1  

Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2019-2021 

No Tahun  Warna 

TNKB 

 Jumlah 

  Hitam Merah Kuning  

1 2019 7.900 unit 650 unit 177 unit 8.727 unit 

2 2020 9.447 unit 290 unit 109 unit 9.846 unit 

3 2021 11.258 unit 115 unit  890 unit 12.303 unit 

 

Berdasarkan data diatas dilihat bahwah jumlah kendaraan bermotor 

meningkat dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2019 – 2021. Menyatakan bahwa 

penerapan program samsat keliling berhasil dalam mengoptimalkan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor, namun dari ketiga jenis kendaraan bermotor ini mulai 

dari plat hitam untuk kendaraan pribadi, plat kuning untuk angkutan umum  dan 

plat merah untuk kendaraan Dinas. Dari table di atas ada beberapa jenis kendaraan 

yang masuk kedalam plat hitam,merah dan kunig sebagai berikut: 

 Sedan, JEEP, ST Wagon, Mini bus, microbus truck, litruc, detrck, pic ini 

adalah jenis kendaraan yang platnya masuk dalam kendaraan pribadi,umum dan 

dinas tergantung pada tempat dan kegunaan yang dijalankan oleh pemilik 

sedangkan untuk ke kendaraan sepeda motor scooter dan rc adalah jenis 

kendaraan yang platnya hanya hitam dan merah. 
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3. Penyederhanaan Pelayanan pada Kantor Samsat dan Layanan Samsat 

Keliling. 

a)  Tinjauan Penyederhanaan Persyaratan pelayanan Kantor Samsat 

       Pada pelaksanaan pelayanan Kantor Bersama Samsat Bersama Takalar 

telah menetapkan administratif yang diperlukan ketika melakukan suatu 

pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Adapun 

persyaratan dalam pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada 

kantor Samsat Dompu adalah sebagai berikut : 

1) Foto copy KTP dan STNK 

2) STNK Asli 

3) Map Pendaftaran 

b) Persyaran dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat 

pelayanan Samsat Keliling: 

1) Foto copy KTP dan STNK 

2) STNK Asli 

4. Prosedur Alur Pelayanan Samsat Takalar 

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui dalam 

melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada alur pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Samsat Takalar. Adapun alur pembayaran pajak yang 

harus dilalu oleh Masyarakat atau pelaku Pajak Kendaraan bermotor Sebagai 

berikut : 
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(Gambar 3.3 : Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) 

Prosedur alur pembayaran Pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun 

sekali bagi wajib pajak kendaraan bermotor di atas. Bahwa prosedur pelayanan 

dibagai menjadi 2 loket : 

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 Takalar 

akan melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada 

beberapa langkah yaitu :  

a) Langkah pertama dalam pendaftaran pembayaran pajak kendaraan 

bermotor yaitu dengan membuka link googel yang sudah di atur 

oleh kantor pusat wilayah Sulawei selatan. 

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

atur oleh Samsat Takalar ; 

LOKET 1 

Pendaftaran Dan Penyerahan 

Persyaratan Lengkap Foto 

Copy KTP dan STNK 

LOKET 2 

Penetapan,Pengesahan 

dan Penyerahan STNK 

dan TBPKB 

Wajib Pajak/ 
Masayarakat 

ARSIP 

KASIR/Bank 
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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 penetapan dan mengeluarkan  Resi Pembayaran, 

setelah itu diberikan kepada pihak Kasir/Bank.  

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 2 

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket dua akan melakukan 

pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK 

baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun 
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Notis Pajak baru dimana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 instansi 

yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa 

rahaja. 

5) Arsip  

Setelah melakukan pencetakan Notis Pajak maka notis ini Terdapat 5 

notis pajak dengan beda-beda warna tujuan untuk memudahkan dalam 

mengarsipkan masing-masing instansi warna Notis tersebut sebagai 

berikut : 

a) Notis pajak warna coklat keemasan untuk pemilik kendaraan 

bermoto; 

b) Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD; 

c) Notis pajak warna biru untuk arsip Pusat; 

d) Notis pajak warna kunig untuk pihak Kepolisian; 

e) Notis pajak warna hijau untuk pihak Jasa Rahaja. 
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1. Alur Layanan Samsat Keliling 

        Adapun prosedur layanan dalam melakakukan pembayaran Samsat 

Keliling proses pembayaran sampai kepencetakannya sama, akan tetapi yang 

membedakannya adalah masayarakat tidak perlu kekantor untuk membayara 

pajak dapat kita melihat gambar alur Layanan Samsat Keliling. 

Tabel  3.0 (Alur Pelayanan Samsat Keliling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar,2022) 

Dengan adanya Layanan Samsat keliling ini memudahkan masyarakat yang 

berlokasi jauh dari kantor Samsat Takalar dan memudahkan pegawai kantor 

samsat untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pelayanannya 

tidak rumit dan mudah di pahami oleh masyarakat. 

 

 

Surat Tagihan 

Pajak  

Wajib pajak kendaraan 

bermotor 

Pelayanan oleh pihak Samsat 

baik yang memiliki surat 

tagihan ataupun tidak 

Masyarakat membawa surat 

tagihan pajak kendaraan bermotor 

dan kelengkapan persyaratan 

pembayaran pajak beserta uang 

pajak kendaraannya 

Pegawai akan mencetak Notis 

Pajak Takalar dalam waktu satu 

hari atau dua hari setelah 

pelayanan didesa 

Notis Pajak dan STNK akan di bawah 

kembali oleh Pegawai Samsat satu hari 

atau dua hari setelah pelayanan dan di 

berikan kepada pihak Desa 

Pihak desa yang akan 

memberikan Notis 

Pajak atau STNK 

kepada Wajib pajak 

kendaraan bermotor 
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2. Waktu Pelayanan Samsat  dan Waktu Pelayanan Samsat Keliling 

a) Waktu Pelayanan Samsat 

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada 

pengguna layanan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Dompu juga telah 

menetapkan waktu pelayanan kepada wajib pajak. Waktu pelayanan 

Kantor Bersama Samsat Takalar sebagai berikut: 

Tabel  3.2 

Jadwal Pelayanan Samsat Bersama Kabupaten Takalar 

Jadwal Pelayanan Samsat Takalar 
Waktu Pelayanan 

Selasa – Rabu 
08.00 – 12.00 

    (Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar,2022) 

3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) pada Samsat 

Kabupaten Takalr dan Pertumbuhan Penerimaan Kas Samsat Keliling. 

a) Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Kabupaten Takalar. 

Dari data yang diberikan oleh pihak instansi terkait, penulis 

melihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun ke tahun 

meningkat ini dapat di lihat dari tahun 2019 meningkat melebihi target 

begitupun pada tahun 2020 - 2021, Layanan ini menjadi strategi ampuh 

dalam upaya mengoptimalisasi kembali Pendapatan dari penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. 
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Dapat dilihat dari target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di 

kantor samsat Takalar :  

Tabel 3.3 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahuan 2019-2021 

Tahun 
Target 

Penerimaan 

Realisasi 

Penerimaan 

Persen 

(%) 

Keterangan  

2019 Rp. 23.782.831.000 Rp. 24.630.228.676 103.56% Jan-Des 

2020 Rp. 24.735.590.000 Rp. 25.574.205.897 103,39% Jan-Des 

2021 Rp. 24.760.940.000 Rp. 26.023.233.294 105,09% Jan-Des 

 (Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar,2022) 

Berdasarkan data penerimaan Samsat Kabupaten Takalar dapat di 

simpulkan bahwah penerimaan di tahun 2019 Sejumlah Rp. 24.630.228.676 

untuk target penerimaan sebesar Rp. 23.782.831.000 meningkat 103,56% 

melewati target yang seharus nya diterima oleh Samsat Kabupaten Takalar. 

Pada tahun 2020 walaupun wabah Covid-19 menyerang tidak akan 

menurunkan pendapatan kantor samsat Takalar, dapat di lihat pada tabel 3.3 

penerimaan di tahun 2020 Sejumlah Rp. 25.574.205.897 untuk target 

penerimaan sebesar Rp. 24.735.590.000 meningkat 103.39% melampaui target 

yang harus di terima oleh kantor samsat Takalar.  

Pada Tahun 2021 ini Pendapatan dari Kantor Samsat Kabupaten Takalar 

sangat melebihi dari target yang harus di terima oleh kantor samsat takalar 

dikarenakan pada tahun ini pegawai kantor samsat mulai giat dalam 

menjalankan program samsat keliling  demi mengoptimalkan penerimaan dan 

pemungutan pajak kendaraan bermotor, adapun pendapatan kantor samsat 

pada tahun 2021 Sejumlah Rp. 26.023.233.294 dan target penerimaannya 
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sebesar Rp. 24.760.940.000 meningkat 105,09% melampaui target yang telah 

di tentukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Takalar. 

1. Penerimaan Samsat Keliling  

Tabel 3.4 

(Penerimaan Samsat Keliling 2020) 

PertumbuhaPeneriman 

Kas Pelayana Samsat 

Keliling 

Target PKB 

Samsat Keliling 

Penerimaan 

Kas Samsat 

Keliling  

Persen 

Januari Rp 120.560.000  Rp 133.669.537  110,87% 

Februari Rp 120.560.000  Rp 126.454.471  104,88% 

Maret Rp 120.560.000  Rp 161.060.899  133,59% 

April Rp 120.560.000  Rp 145.588.360  120,76% 

Mei Rp 120.560.000  Rp 154.830.290  128,42% 

Juni Rp 120.560.000 Rp122.430.000 101,47% 

Juli Rp 120.560.000 Rp 168.770.200 139,98% 

Agustus Rp 120.560.000 Rp 137.390.000 113,95% 

September Rp 120.560.000 Rp 151.330.070 125,52% 

Oktober Rp 120.560.000 Rp 130.569.999 108,30% 

November Rp 120.560.000 Rp 167.055.770 138,56% 

Desember  Rp 120.560.000 Rp 153.460.890 127,29% 

Total  Rp 1.326.160.000 Rp 1.752.610.486 132,15% 

 

(Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Takalar,2022) 
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Tabel 3.5 

(Penerimaan Samsat Keliling 2021) 

      Pertumbuhan 

Penerimaan Kas   

Layanan Samsat 

Keliling 

Target PKB 

    Samsat Keliling 

   Penerimaan  

   Kas 

       Samsat Keliling 

       Persen 
% 

Januari 
Rp 120.560.000 Rp 163.869.960 135,95% 

Februari 
Rp 120.560.000 Rp 133.031.630 110,34% 

Maret 
Rp 120.560.000 Rp 159.991.130 132,70% 

April 
Rp 120.560.000 Rp 139.607.430 115,79% 

Mei 
Rp 120.560.000 Rp 140.360.790 116,42% 

Juni 
Rp 120.560.000 Rp 137.540.770 114,08% 

Juli 
Rp 120.560.000 Rp 129.430.080 107,35% 

Agustus 
Rp 120.560.000 Rp 134.560.660 111,61% 

September 
Rp 120.560.000 Rp 137.670.050 114,19% 

Oktober 
Rp 120.560.000 Rp 146.070.760 121,16% 

November 
Rp 120.560.000 Rp 134.056.770 111,19% 

Desember 
Rp 120.560.000 Rp 154.660.340 128,28% 

(Sumber data : Samsat Kabupaten Takalar,2022) 

Dari data di atas saya mengambil realisasi penerimaan kantor samsat pada 

program samsat keliling dapat dilihat bahwa penerimaan pada program samsat 

keliling meningkat setiap tahunnya itu dikarenakan semakin banyak masyarakat 

yang sadar akan membayar pajak kendaraannya. 

Seperti yang dikatakan oleh masyarakat yang telah saya wawancarai dibawah ini :  

“Saya sangat berterimakasih sekaligus bangga pada kantor samsat,kenapa 

saya bilang seperti itu karena memudahkan saya dalam proses pembayaran 

pajak,saya tidak perlu jauh-jauh ke kantor samsat  lagi untuk membayar 

pajak kendaraan saya (Dg Syawal,2022)” 
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 Dapat di simpulkan bahwa dengan adanya Layanan Samsat Keliling 

secara optimal akan membantu dalam meningkatkan penerimaan dan pendapatan 

Samsat Keliling Pada Kabupaten Takalar sesuai target penerimaan bahkan lebih 

dari itu dan juga mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor. 

E. Pembahasan  

 

Pada hasil penelitian yang di peroleh program samsat keliling adalah salah 

satu program unggulan dari kantor samsat takalar karena program ini menjadi 

strategi bagi pegawai kantor Samsat untuk mengoptimalkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalat yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  

1. Samsat Keliling 

Samsat Keliling ini dilakukan dengan cara mengunjungi salah satu desa 

yang jarak tempuhnya lumayan jauh dari Kota, jarak yang ditempuh ini cukup 

memerlukan banyak waktu,dan juga tenaga karena desa yang didatangi cukup 

susah mulai dari kerusakan jalan, sampai dengan tanjakan pegunungan akan 

tetapi dengan adanya  Layanan Samsat Keliling sangat membantu masyarakat 

setempat karena dengan adanya Layanan Samsat Keliling ini memudahkan 

masyarakat sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendatangi langsung 

kantor Samsat yang bertempat di Kota. 

Dengan adanya Layanan samsat keliling dapat dilihat pada  tabel 3.4 

Menunjukan bahwa program Layanan samsat keliling yang dijalankan oleh 

pihak Samsat Kabupaten Takalar dapat membantu dalam meningkatkan 
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pendapatan Daerah pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor dimulai pada bulan 

Januari 2020 jumlah penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp 163.869.960, 

bulan Februari Rp126.454.471, bulan Maret Rp 161.060.899, bulan  April Rp 

145.588.360, bulan Mei Rp 154.830.290, bulan Juni Rp 122.340.000, bulan 

Juli Rp 168.770.200, bulan Agustus Rp 137.390.000, bulan September Rp 

151.330.070, bulan Oktober Rp 130.569.999, bulan November Rp 

167.055.890, bulan Desember Rp 153.460.890. 

Dan pada Januari 2021 jumlah penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp 

163.869.960, bulan Februari Rp 133.031.630, bulan Maret Rp 159.991.130, 

bulan  April Rp 139.607.430, bulan Mei Rp 140.360.790, bulan Juni Rp 

137.540.770, bulan Juli Rp 129.430.080, bulan Agustus Rp 134.560.660, 

bulan September Rp 137.670.050, bulan Oktober Rp 146.070.760 , bulan 

November Rp 135.056.770, bulan Desember Rp 154.660.340. 

Dengan melihat jumlah penerimaan pada setiap pelayanaan program 

Samsat Keliling ini dapat di simpulkan bahwa Pelayanan Samsat Keliling 

pada kantor samsat takalar sangat baik dan melebihi target yang telah di 

tentukan akan membantu dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sampai pada target yang di capai oleh pemerintah Takalar. 

Kendala dalam pelayanan samsat keliling yaitu “Yang pertama adalah 

medan atau jalalan pedesaan di kabupaten Takalar itu banyak yang rusak, jadi 

ketika kami ingin melakukan pelayanan di desa tersebut maka harus 

mengumpulkan tenaga yang banyak serta tekad yang kuat. Sejauh ini 
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pelayanan samsat juga masih memakai kendaraan roda empat, jadi sedikit 

susah untuk melakukan proses pelayanan di pedalaman ataupun pegunungan. 

Seperti yang dikatakan oleh pegawai kantor Samsat Takalar dibawah ini :  

“Kendala yang kami hadapi dalam pelayanan samsat keliling ini adalah 

medan nya yang sangat berat, kemudian cuaca di Takalar ini terkadang 

tidak mengenal musim hujan terkadang tiap hari dan tiap minggu itu 

bisa  terjadi hujan jadi/ kondisi geografis dan cuaca sehingga daapt 

mengakibatkan jalalan di pelosok jadi susah di akses” (Pak 

Supranata,2022)  

 

Hasil ini didukung oleh Penelitian Terdahulu Lilis Sugihartyanti (2018) 

tentang Penerapan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor 

bersama Samsat Takalar untuk meningkatkan pelayanan terhadap pembayaran 

pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya 

badan pengelolaan pendapatan daerah membuat strategi untuk memecahakan 

permasalahan yang sering terjadi pada organisasi publik. Badan pendapatan 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan berbagai macam inovasi 

pelayanan terpadu seperti Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Keliling, samsat delivery, E-Samsat, serta razia surat kendaraan 

bermotor bahkan melakukan sosialisasi kemasyarakat setempat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan maksud dan tujuan pada penelitian yang telah ditetapkan 

serta hasil penelitian yang telah di paparkan, maka penelitian menarik 

beberapa kesimpulan yaitu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui Layanan samsat keliling merupakan salah satu dalam upaya untuk 

memudahkan Masayarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, kemudahan yang didapatkan Masyarakat yaitu, kemudahan dalam 

melakukan pembayaran pajak dengan tidak perlu melakukan pembayaran ke 

kantor Samsat Takalar dan tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu yang 

begitu banyak, kemudahan dalam persyaratan pembayaran dan kemudahan 

untuk mendapatkan informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak juga 

merasa puas dengan adanya Layanan samsat keliling ini, karena layanan ini 

sangat membantu Wajib Pajak dalam kemudahan pembayaran dan pelayanan. 

Dengan adanya Layanan samsat keliling ini dapat membantu  

mengoptimalkan peningkatan pendapatan khas Samsat Kabupaten Takalar 

mencapai target penerimaan. 

        Kendala yang dihadapi pada saat pemungutan pajak kendaraan bermotor 

yaitu : banyak data Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan Buku Pemilik 
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Kendaraan Bermotor (BPKB), belum lagi Wajib Pajak yang sudah berpindah 

kepemilikan tetapi tidak melapor. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Penerapan Program 

Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Takalar, maka peneliti menyarankan : 

     Untuk pihak kantor Samsat, di harapkan selalu berupaya dalam 

meningkatkan suatu kemajuan dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan 

bermotor pada Kantor Bersama Samsat dengan melakukan sosialisasi tata cara 

pembayaran pajak pada Masayarakat dengan hadirnya inovasi-inovasi yang 

membantu Masyarakat dalam memudahkan pembayaran pajak baik secara 

Samsat keliling, ataupun yang lainnya. 

    Untuk Pegawai samsat keliling agar selalu meningkatkan kualitas 

pelayanan baik dari segi waktu kunjungan rutin ataupun fasilitas yang 

diberikan beserta selalu memberi informasih kepada wajib pajak terkait masa 

pembayaran pajak untuk tahun-tahun yang akan dating dan informasi-

informasih lainnya terkait pajak kendaraan bermotor dan STNK. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Sumber Artikel dan Buku 

Abut (2007) “Teori Perpajakan” Yogyakarta : Andin  

 

Andriani,P.J.A. (2009). “Akuntasi Pajak. Jakarta” Penerbit: Salemba 

Empat 

 

Caruni (2017). “Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi”. PT  

Rajagarfindo Persada 

 

Mardiasmo. (2013). Perpajakan edisi revisi 2013. Yogyakarta : Andin 

Pratiwi & Setiawan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas 

Pelayanan dan Kondisi Keuangan, di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. 

E-Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 2. Universitas Udayana. 

 

Resmi,Siti. (2008). “Perpajakan: Teori dan Kasus”. Salemba Empat : 

Yogyakarta. 

Saragih,(2003), Pendapatan Asli Daerah. Erlangga. Jakarta. 

Soemitro Rochmat. (2011). “Dasar-dasar Hukum Pajak”. 

Yogyakarta:Andi.. 

Soemitro Rochmat. (1982). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, 

PT.  Eresco Bandung. 

Sumber Undang-Undang 

Mentri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan NJOPTKP 

UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD 

 

Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atas 



42 
 

 

penguasaan kendaraan bermotor. 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. 

 

 

  

Sumber Internet 

 https://www.softwarepajak.net/news/110-seri-pbb-ketentuan-umum pajak-

bumi-dan-bangunan-pbb#:~:text=Objek%20Pajak%20Yang%20Tidak%20 

Dikenakan%20PBB&text=Merupakan%20hutan%20lindung%2C%20suaka%

20alam,yang%20belum%20dibebani%20suatu%20hak. 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved

=2ahUKEwjaztWFruL1AhXbxjgGHfa5AiMQFnoECAMQAQ&url=https%3

A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F12598-

Full_Text.pdf&usg=AOvVaw2my_9NCProqxTuw_nWYBjL 

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz-_Wj2ez1AhUHwTgGHWw-

DNkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pajakku.com%2Fread%

2F5d82eb4574135e0390823b09%2FDefinisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-

Pajak-Daerah&usg=AOvVaw0TTC-EaLjzikzjRkBj9A6k 

 

 

 

 

 

https://www.softwarepajak.net/news/110-seri-pbb-ketentuan-umum%20pajak-bumi-dan-bangunan-pbb#:~:text=Objek%20Pajak%20Yang%20Tidak%20 Dikenakan%20PBB&text=Merupakan%20hutan%20lindung%2C%20suaka%20alam,yang%20belum%20dibebani%20suatu%20hak
https://www.softwarepajak.net/news/110-seri-pbb-ketentuan-umum%20pajak-bumi-dan-bangunan-pbb#:~:text=Objek%20Pajak%20Yang%20Tidak%20 Dikenakan%20PBB&text=Merupakan%20hutan%20lindung%2C%20suaka%20alam,yang%20belum%20dibebani%20suatu%20hak
https://www.softwarepajak.net/news/110-seri-pbb-ketentuan-umum%20pajak-bumi-dan-bangunan-pbb#:~:text=Objek%20Pajak%20Yang%20Tidak%20 Dikenakan%20PBB&text=Merupakan%20hutan%20lindung%2C%20suaka%20alam,yang%20belum%20dibebani%20suatu%20hak
https://www.softwarepajak.net/news/110-seri-pbb-ketentuan-umum%20pajak-bumi-dan-bangunan-pbb#:~:text=Objek%20Pajak%20Yang%20Tidak%20 Dikenakan%20PBB&text=Merupakan%20hutan%20lindung%2C%20suaka%20alam,yang%20belum%20dibebani%20suatu%20hak
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjaztWFruL1AhXbxjgGHfa5AiMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F12598-Full_Text.pdf&usg=AOvVaw2my_9NCProqxTuw_nWYBjL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjaztWFruL1AhXbxjgGHfa5AiMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F12598-Full_Text.pdf&usg=AOvVaw2my_9NCProqxTuw_nWYBjL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjaztWFruL1AhXbxjgGHfa5AiMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F12598-Full_Text.pdf&usg=AOvVaw2my_9NCProqxTuw_nWYBjL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjaztWFruL1AhXbxjgGHfa5AiMQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fdigilibadmin.unismuh.ac.id%2Fupload%2F12598-Full_Text.pdf&usg=AOvVaw2my_9NCProqxTuw_nWYBjL
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PENELITIAN 

 



45 
 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

HASIL WAWANCARA MASYARAKAT 
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 No  

Nama 

Narasumber 

 

Pertanyaan 

 

Hasil Wwawancara 

1 Masyarakat 1  1. Bagaimana tanggapan bapak 

terkait dengan adanya 

Samsat Keliling yang di 

sediakan oleh petugas 

Samsat? 

 

“Saya sangat berterimakasih 

sekaligus bangga pada kantor 

samsat,kenapa saya bilang seperti itu 

karena memudahkan saya dalam 

proses pembayaran pajak,saya tidak 

perlu jauh-jauh ke kantor samsat  

lagi untuk membayar pajak 

kendaraan saya (Dg Bintang,2022)” 

 

  2. Sebelum  adanya samsat 

keliling bapak membayar 

pajaknya dengan mudah atau 

tidak? 

 

“Dari pengalaman sebelumnya wajib 

pajak itu sangat sulit karena tempat 

tinggal dengan kantor samsat itu jauh, 

sehingga kami juga sebagai wajib 

pajak semoga kedepannya 

memudahkan kami wajib pajak  untuk 

bekerja sama dengan adanya kegiatan 

yang dilakukan oleh petugas samsat”. 

 Masyarakat 2 1. Bagaimana tanggapan bapak 

terkait dengan adanya Samsat 

Keliling yang di sediakan oleh 

petugas Samsat? 

 

“Saya sangat terbantu dengan adanya 

samsat keliling dikarenakan aktivitas 

saya yang begitu padat tetapi dengan 

hadirnya petugas samsat yang 

langsung terjun ke lapangan untuk 

melakukan pemungutan sehingga 

saya tidak perlu lagi jauh-jauh ke 

kantor samsat untuk melakukan 

pembayaran pajak kendaraan 

bermotor.  

 

  2. Bagaimana tanggapan bapak 

terkait etika dalam melakukan 

pelayanan samsat keliling ini 

oleh pegawai samsat? 

 

“saya sebagai peribadi kehadiran 

bapak dan ibu dari samsat sangat 

baik karena menyadarkan kami 

untuk membayar pajak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WAWANCARA PIHAK PEGAWAI SAMSAT 
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No.  

Nama 

Narasumber 

 

Pertanyaan 

 

Hasil Wwawancara 

1. Kepala 

Samsat 

Takalar 

1. Bagaimana menurut Bapak 

dengan adanya layanan 

Samsat Keliling ini? 

 

“ yang pertama ditengah situasi sekarang, di 

mana dulu Masyarakat datang kekantor untuk 

melakukan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor, tapi seiring dengan pelayanan sesuai 

dengan program dari Kantor Pusat itu terjun 

langsung ke Masyarakat, setiap bulan, setiap 

minggu melakukan program yang sama 

melakukan pelayanan langsung ke Desa, 

kantor Camat. Dimana sebelumnya kita 

memberikan informasi edukasih juga informasi 

kepada masyarakat apabila surat-suart 

kendaraan yang telah kita terbitkan atau 

serahkan kepada petugas desa atau kantor 

Camat dan lurah dengan tanggal yang di 

tentukan sesuai surat untuk melakukan 

pelayanan ke kantor Desa” 

 

  2. Semenjak berjalannya 

Samsat Keliling apakah 

ada respon negatif 

Masyarakat terkait layanan 

ini pak? 

 

“kalau untuk tanggapan negatif tidak ada justur 

Masyarakat antusias dan responnya sangat baik 

terhadap pelayanan samsat keliling dan samsat 

delivery ini. Karena melihat kondisi, disini 

kami malah memudahkan masyarakat untuk 

membayar pajaka nya. Terlepas dari mereka 

bayar atau tidak mereka cukup puas dengan 

kegiatan atau program sekarang yang kami 

laksanakan”  

 

2. Bendahara 1. Apakah dengan melakukan 

samsat keliling  ketiap desa 

dengan sistem manual ini 

apakah susah atau tidak? 

 

“Sama sekali tidak, malah ini lebih 

memudahkan semua pihak untuk membayar 

pajak” 

 

  2. Mekanisme nya apakah 

sama pelayanan di kantor 

dengan di lapangan? 

 

“kalau di kantor peserta pajak atau wajib pajak 

langsung dating kekantor langsung melakukan 

transaksi pembayarakan pajak dengan petugas 

kantor Samsat yang tekait didalamnya  

kepolisian, jasarahaja, dan dispenda, kemudain 

untuk pembayaran notis putih akan 

menyerahkan notis tersebut untuk di bayara di 

teller dan langsung mendapatkan notis pajak 

nya sedangkan untuk di lapangan pada saat itu 

kita menghitung seluruh pajak kendaraan 

mulai dari STNK sampai dengan Pajak 

kendaraan, ini semua di pungut di lapangan 

setelah itu di bawah ke kantor Samsat dan 

dilakukan untuk pencetakan, akan tetapi jika 

medan bisa di jangkau maka pada saat itu di 

cetak di kantor Samsat tetapi jika medannya 

sulit maka satu hari setelah itu baru bisa 

dicetak setelah di cetak akan di bawah di 

petugas desa, kelurahan dan merak yang akan 

memberikan kepada masyarakat” 
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  3. Menurut bapak dengan 

adanya samsat keliling dan 

pajak kendaraan bermotor 

ini apakah masyarakat 

membayar tepat pada 

waktunya atau tidak? 

 

“Ada yang ia ada yang tidak, yang tidak itu 

karena disaat kita turun lapangan itu berkas-

berkas yang diabawa nama-nama menggalami 

penungakan dan wajib bayar yang menungak 

satu tahun dua tahun tetap disaat turun 

lapangan surat-surat bayar setelaj jatu tempo”   

 

3. Pegawai 

Samsat 

1. Bagaimana menurut bapak 

dengan adanya layanan samsat 

keliling ini ? 

“Program samsat ini menurut saya sangat baik 

karena  

a.  mempermudah wajib pajak untuk tidak 

dating ke kantor samsat yang lokasinya 

jauh dari desa mereka. 

b. Dengan pelayanan samsat ini juga 

secara langsung mensosialisai apa itu pajak 

kendaraan bermotor karena setelah kasus 

yang kita turun ke lapangan ternyata banyak 

sekali wajib pajak tidak mengetahui bahwah 

setiap tahun itu harus dilakukan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor, mereka selalu 

berpikir bahwah pajak kendaraan bermotor 

itu di bayar oleh pihak diler sejak 

pengambilan pertama hingga 5 tahun 

kedepan. 

c. Dengan melakukan program samsat 

keliling ini kita mengetahi kendala yang 

dihadapi masyarakat seperti adanya ketakutan 

bahwah misal kalo STNK atau NOTIS 

PAJAK nya hilang maka mereka merasa 

bahwah kendaraan bereka tidak bisa 

digunakan lagi atau surat-suarat nya atau 

memprosesnya itu membutuhkan biaya yang 

besar. 
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4. Pegawai 

Samsat 2 

1. Semenjak berjalannya 

samsat keliling dan samsat 

delivery apakah ada respon 

negatif masyarakat terkait 

pelayanan ini?  

 

“untuk respon dari masyarakat, kalau kita 

asumsi dalam sisi presentasi mungkin 

hanya sekitar 20% dari masyarakat yang 

respon negtif,respon-respon negatife ini 

biasa mereka memberi pertanyaan kenapa 

kalau turun tidak melibatkan kepolisian 

jadi sering kita jelaskan kepada wajib pajak 

bahwa di loket samsat Dompu ini pihak 

kepolisian rejiden personilnya masih 

kurang sehingga mereka tidak terlibat 

tetapi tahun depan itu di pertengahan tahun 

2021 ini UPT dispenda melibatkan mereka 

sehingga ada animo-animo masyarakat itu 

dapat terjawab” 

 

  2. Apa saja kendala dalam 

melakukan pelayanan samsat 

keliling sampai sekarang 

“kendala yang kami hadapi dalam 

pelayanan samsat keliling ini adalah medan 

nya yang sangat berat, kemudian cuaca di 

Takalar ini terkadang tidak mengenal 

musim hujan terkadang tiap hari dan tiap 

minggu itu bisa terjadi hujan jadi/ kondisi 

geografis dan cuaca sehingga daapt 

mengakibatkan jalalan di pelosok jadi 

susah di akses” 

 

5. Pegawai 

kantor 3 

1.Menurut bapak dengan 

adanya samsat keliling ini 

apakah wajib pajak ini ada 

yang langsung membayar 

atau sebagian saja? 

 

“mereka pembayarannya ketika melakukan 

pelayanan langsung jadi hanya sedikit saja 

yang membayar pada saat pengantaran 

surat penagihan yang lainnya menunggu 

waktu sesuai dengan jadwal pelayanan di 

kantor desa” 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

 

 

(Keterangan Gambar I) : Halaman Depan Kantor Samsat Kabupaten Takalar 

Sulawesi Selatan/Samsat Bersama Takalar 

 
(Keterangan Gambar II) : Ruangan Tunggu Bagi Wajib Pajak dalam 

MelakukanPembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

29 
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(Keterangan Gambar III : Dokumentasi dengan pegawai kantor samsat 

keliling saat turun lapangan)  

 

 

 
(Keterangan Gambar IV : Fasilitas untuk pelayanan samsat keliling 

Kabupaten Takalar) 
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(Keterangan Gambar V : Dokumentasi bersama teman – teman penelitian) 
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LAMPIRAN 4 

DATA-DATA HASIL PENELITIAN 
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