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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik kerja yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor pada

SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten Purwakarta, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. 1) Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan 4 dilakukan

secara komputerisasi. Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai

perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor

(NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan

kendaraan bermotor tersebut. Selain tarif pajak normal adapun

kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif. Pengenaan

tarif pajak progresif berdasarkan nomor urut/jumlah kepemilikan

kendaraan bermotor dengan ketentuan atas kepemilikan nama dan

alamat yang sesuai dengan tanda pengenal diri (KTP). Jumlah

pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak akan diketahui

melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

2) Penyetoran pajak kendaraan bermotor dari Bendahara Penerimaan

Pembantu atau Petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah,

dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS)

dan petugas wajib menghimpun semua bukti setor dan disusun

menurut jenis/kode anggarannya. Pembantu Pemegang Kas PKB

setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib

melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran PKB kepada

Gubernur Jawa Barat dan Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah
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Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Kepala Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

3) Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor setiap bulannya dilaporkan

selambat-lambatnya pada tanggal 5, laporan bulanan tersebut

berasal dari Laporan Harian, Laporan Harian tersebut bersumber

dari print out yang berasal dari ruang kontrol komputer dan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang

sebelumnya telah disortir, laporan harian tersebut di input setiap

hari yang kemudian sampai pada akhir bulan dibuat Laporan

Bulanan mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1) Sistem komputer yang sewaktu-waktu mengalami error atau

nge-hang.

2) Kurangnya ruangan untuk menyimpan arsip atau dokumen yang

menyebabkan arsip atau dokumen tersebut tidak tertata secara baik

dan tidak pada tempatnya.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak tentang

pentingnya membayar pajak. Sehingga wajib pajak banyak yang

tidak melakukan pendaftaran ulang untuk kendaraan bermotor

yang menyebabkan petugas harus membuat surat dan mendatangi

langsung wajib pajak ke alamat wajib pajak itu sendiri yang

membuat petugas harus menambahkan jam kerjanya di luar waktu

jam kerja biasanya.

4) Bangunan kantor SAMSAT yang sempit sehingga terjadinya

penumpukan antrian wajib pajak yang membuat suasana dalam

kantor menjadi panas dan antrian yang menjalar hingga ke lahan

parkir.

5) Ruangan tunggu untuk wajib pajak yang kurang memadai seperti

rusaknya AC, tidak adanya ruangan khusus untuk ibu menyusui,
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tempat duduk yang terbatas dan lahan parkir yang sempit sehingga

wajib pajak memarkir kendaraannya di bahu jalan yang membuat

lalu-lintas sekitar SAMSAT tersendat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan antara lain sebagai berikut :

1) Melakukan perawatan secara berkala terhadap komputer

sehingga dapat meminimalisir terjadinya error atau nge-hang.

2) Dibuatkan perangkat dan sistem komputer khusus yang mampu

menyimpan arsip atau dokumen elektronik dan dibuatkan

ruangan arsip yang memadai sehingga arsip dapat tertata secara

rapih dan pada tempatnya.

3) Melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media

elektronik terhadap wajib pajak mengenai pentingnya

membayar pajak.

4) Membuat gedung baru yang lebih luas yang mampu

memfasilitasi secara optimal kepada wajib pajak saat

melakukan pembayaran pajak seperti ruang tunggu yang

nyaman, lahan parkir yang luas, adanya ruangan khusus untuk

ibu menyusui dan fasilitas lainnya yang mendukung.

5) Membeli perangkat untuk sarana dalam ruang tunggu wajib

pajak seperti mengganti AC yang rusak dan menambahkan

jumlah kursi sehingga wajib pajak yang menunggu dapat

terlayani dengan nyaman.
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5.2 Saran-saran

Setelah penulis melakukan praktik kerja lapangan di SAMSAT Kabupaten

Purwakarta, penulis ingin menyampaikan saran-saran yang dapat menjadi

masukan bagi pihak SAMSAT dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan

bermotor. Saran-saran yang ingin penulis sampaikan antara lain :

1. SAMSAT Kabupaten Purwakarta sebaiknya melakukan

perawatan secara berkala terhadap perangkat komputer sehingga dapat

meminimalisir terjadinya error atau nge-hang, namun jika umur

ekonomis perangkat komputer tersebut sudah habis lebih baik segera

mengganti perangkat komputer tersebut agar dalam pelaksanaan

pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lancar

dan mencapai hasil yang optimal.

2. SAMSAT Kabupaten Purwakarta sebaiknya memberikan rewards dan

punishment terhadap petugas atas kinerja mereka dan memberikan

motivasi kerja kepada para petugas di SAMSAT tersebut agar lebih

baik serta dapat mengurangi risiko terjadinya human error dalam

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

3. Melakukan perbaikan dan menambahkan fasilitas untuk wajib pajak

agar wajib pajak tersebut merasa nyaman dengan begitu akan tercipta

kesadaran pentingnya membayar pajak.


