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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Dengan adanya tarif Pajak Progresif yang diberlakukan mulai tahun

2011, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya

mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Maka Peranan Pajak

Progresif memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli

Daerah terutama pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor I dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor II.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan

bermotor

a. Kendala yang dihadapi pihak instasi yaitu masih adanya praktik

pembayaran diluar prosedur dikarenakan tidak adanya Kartu Tanda

Penduduk (KTP) untuk membayar pajak kendaraan bermotor. KTP

merupakan salah satu syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Wajib Pajak menembak KTP karena wajib pajak tidak mau

membalik namakan kendaraan bekas yang mereka beli pada pemilik

pertama.

b. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang penerapan tarif

progresif kendaraan bermotor sehingga banyak wajib pajak yang

tetap menggunakan identitas yang sama pada kendaraan baru yang

wajib pajak miliki.

c. Satelit mengalami gangguan yang menyebabkan keterlambatan pada

pelayanan pajak kendaraan bermotor.
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3. Upaya-upaya yang dihadapi pihak instansi terhadap kendala-kendala

dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor

a. Tidak ada upaya dari pihak instansi untuk menerapkan aturan yang

sudah ditetapkan. Yaitu aturan tidak menerima pungutan apapun

yang tercantum pada setiap loket.

b. Wajib pajak dapat bertanya pada loket customer service atau loket

pengaduan dan informasi mengenai tarif pajak progresif kendaraan

bermotor atau informasi yang lainnya.

c. Pihak instansi memberikan informasi terlebih dahulu kepada wajib

pajak bahwa satelit mengalami gangguan dan pelayanan menjadi

lambat tetapi proses pelayanan tetap dilakukan hingga satelit

tersebut kembali normal. Jika satelit tetap mengalami gangguan

maka pihak instansi melanjutkan pelayanan dengan lambat hingga

satu jam lebih pelayanan ditutup

5.2 Saran

Setelah melihat langsung melalui praktik kerja lapangan pada Unit

Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXIII (Padalarang),

penulis akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat membantu

kelancaran dan pelayanan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,

Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain :

1. Agar penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dapat berjalan

dengan baik, maka pihak SAMSAT harus membenahi sistemnya terlebih

dahulu agar wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran diluar

prosedur pembayaran dikarenakan tidak adanya Kartu Tanda Penduduk

asli sebagai syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena hal ini

dapat mempengaruhi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor II.
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2. Diadakannya sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tarif pajak

progresif kendaraan bermotor, agar wajib pajak mengetahui tarif pajak

progresif.


