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A B S T R A K 

 

 

 Peningkatan jumlah pajak dan pengelolaan pendapatan asli daerah juga akan menjamin 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan 

dapat berjalan secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola 

dengan baik. Pada tahun 2015 APBD pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 994,25 miliar. 

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2014 sebesar Rp 

32,575 milyar. Untuk meningkatkan kembali APBD kota Tanjungpinang seluruh satuan kerja 

perangkat daerah harus bersama-sama melakukan pembenahan termasuk SAMSAT 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Samsat Dalam Meningkatkan PAD  

Kota Tanjungpinang  (Studi pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015). Pada 

penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 5 orang pegawai SAMSAT, Masyarakat 5 orang. Teknik analisa data 

yaitu deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran samsat dalam 

membantu peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang jika dilihat dari segi pajak 

kendaraan bermotor sudah baik hal namun permasalahan masih terjadi yaitu dalam pemungutan 

pajak memang telah adanya standar operasional dalam melaksanakan peraturan daerah tentang 

pajak daerah, tetapi masalah yang terkadang timbul membuat para pegawai tidak dapat bekerja 

sesuai dengan prosedur yang ada. Kekurangan pegawai juga menjadi hal utama yang membuat 

pegawai belum dapat bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ada 
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A B S T R A C T 

 

An increasing number of original income tax and management areas will also ensure the 

implementation of the local governance functions IE settings, services, and empowerment can 

run effectively if the ability of fiscal/tax from those areas are managed properly. By 2015 a 

GRANT amounting to Rp Tanjungpinang City Government 994.25 billion. The figure has 

decreased compared to the previous year, namely Rp 32.575 billion by 2014. To increase the 

BUDGETS of the city back the whole work unit Tanjungpinang device area should be together 

doing makeovers including SAMSAT 

The purpose of this research is basically to find out the role of Samsat in improving City 

PAD Tanjungpinang (study on motor vehicle Tax Collection). In this study the author uses 

Descriptive types of Qualitative research. Informants in this study amounted to 5 employees 

SAMSAT, community, killing five people. Data analysis technique that is qualitative, descriptive. 

Based on the research results then can be drawn the conclusion that the role of Samsat in 

helping increase a native of the region city of Tanjung Pinang if seen in terms of the Taxes 

Motorists already good things But the problem still occurs in the poll tax did the existence of 

operational standards in implementing local regulations about tax areas, but the problem that 

sometimes arises to make the employees cannot work in accordance with existing procedures. 

The shortage of officers has also become the main thing that makes the employee unable to work 

in accordance with existing operational standards. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia 

akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan 

tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber keuangan yang khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan 

pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. 

         Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (sebagai revisi dari UU No 32 tahun 2004) yaitu adanya hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Oleh karena itu,otonomi daerah akan lebih berhasil jika dibarengi kemampuan yang kuat 

dari daerah dalam meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara lebih optimal serta 

dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. 

Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah,maka daerah diwajibkan 

untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut 

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang 



diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, 

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin 

dalam meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah yang didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti sebagaimana yang tercantum dalam UU 

No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang no 

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

yang berlaku, sehingga memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan 

pemerintahan didaerah. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya 

kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan 

sendiri agar lebih mandiri.Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan pada prinsip 

keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah itu sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek penting pemerintahan daerah dalam 

menjalankan urusan pemerintahannya.Urusan pemerintah yang dulunya sentralistis berubah 

menjadi pemerintah yang mengurangi ketergantungan pemerintah pusat.Hal ini didasari oleh 

semakin bersar dan beragamnya kebutuhan dan persoalan masyarakat sehingga kebutuhan 

desentralisasi semakin diperlukan.Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. 



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 6 hal penting untuk menilai tingkat 

kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Jika semakin tinggi peran PAD dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka akan mencerminkan keberhasilan usaha 

daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan 

meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dan 

bantuan dari pemerintah pusat.  Dalam pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ,disebutkan bahwa PAD berasal dari beberapa 

sumber yaitu : Pajak Daerah, Retrebusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di 

pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tadi, yang 

paling dominan memberikan konstribusi terbesar didalam struktur PAD adalah pendapatan yang 

berasal dari hasil pajak Daerah. 

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan 

pemungutan pajak.Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan 

pajak.Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala 

permasalahan yang berhubungan dengan pajak.Secara umum pajak diartikan sebagai 

pemabyaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada Negara untuk membiayai 

pengeluran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan-kepentingan umum. 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang ,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  Pajak daerah merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah.  Menurut pasal 2 UU Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak dan retrebusi 



daerah ,telah disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri 4 jenis  pajak ,yaitu :pajak kendaraan 

bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 

,pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan,dan ketentuan pajak ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Penerimaan pajak daerah berasal dari 

berbagai sumber salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak 

yang kewenangannya ada pada Provinsi. Yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 

Pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah 

merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemeri ntah daerah di 

bidang keuangan.Semakin tinggi peran pendapat an asli daerah dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah 

dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. 

Peningkatan jumlah pajak dan pengelolaan PAD juga akan men jamin pelaksanaan fungsi 

-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat berjalan 

secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan 

demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah 

semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas 



pembangunan daerah mereka .Salah satu pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

pemasukan kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.Pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat. 

Samsat melaksanakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Kantor 

Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi 

lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak 

Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.  

Pembayaran wajib pajak tergantung dari keefektifan kerja pegawai Samsat, seperti 

dengan memberikan sosialisasi agar wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak 

kendaraan, kemudian memberikan pelayanan yang baik, serta informasi mengenai pajak 

kendaraan bermotor, sampai dengan sanksi yang tegas bagi kendaraan bermotor yang tidak 

mematuhi pajak. 

Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota yang saat ini sedang berkembang. Hal ini 

mempengaruhi jumlah peningkatan penduduk dan secara tidak langsung mempengaruhi jumlah 

kendaraan yang ada. Jumlah kendaraan dikota tanjungpinang tercatat sebanyak 26.004 unit yang 

terdiri dari kendaraan roda dua  21.440 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 4.564 unit. 

(Batam today.com ,sabtu (4/1/2014). 

Pajak kendaraan bermotor ini sangat tergantung dari seberapa banyak kendaraan bermotor yang 

beredar di masyarakat.Dewasa ini pertumbuhan dari kepemilikan dari kendaraan bermotor terus 

mengalami peningkatan yang didukung oleh pertumbuhan jalan yang ada, baik panjang dan lebar 



jalan, dengan begitu dukungan dari pemakai jalan sangat diharapkan dalam upaya memenuhi 

tuntutan terhadap jalan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, 

yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian 

Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan 

Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, 

pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan suatu 

sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan 

masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.Tujuan dibentuknya Samsat 

untuk meningkatkan pelayanan dalam penerbitan STNK, TNKB dan pemungutan PKB, BBN-

KB. 

Pada tahun 2015 APBD pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 994,25 miliar. 

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2014 sebesar Rp 

32,575 milyar. Untuk meningkatkan kembali APBD kota Tanjungpinang seluruh satuan kerja 

perangkat daerah harus bersama-sama melakukan pembenahan termasuk SAMSAT. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul ‘PERANAN SAMSAT DALAM 

MENINGKATKAN PAD KOTA TANJUNGPINANG (Studi pada Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Tahun 2015). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 

Bagaimana Peranan samsat Dalam Meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang (Studi pada 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015)? 



 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk 

mengetahui Peranan samsat Dalam Meningkatkan PAD  Kota Tanjungpinang  (Studi 

pada Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015) 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

    Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan ilmu 

pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan 

referensi bagi mahasiswa lainnya untuk masa yang akan datang bagi yang ingin melakukan 

penelitian dengan permasalahan yang sama dan tentunya dengan objek yang berbeda. 

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: Sebagai bahan 

masukan kepada Pemerintah Daerah kota tanjung pinang dalam meningkatkan PAD 

khususnya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor Serta masukan bagi kantor 

samsat dalam meningkatkan kinerjanya. 

D. Konsep Teoritis 

1. Peranan 

Soekanto (2002:243:244) dalam Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak san kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka dia menjalankan suatu peranan.Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243:244) mengatakan bahwa: 



 “peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

masyarakat. Posisi sesesorang dalam masyarakat (yaitu social position) merupakan unsure statis 

yang menunjukkan tempat individu pada masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada 

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”. Peranan mencakup tiga hal yaitu : 

 

1. Peranan meliputi norma-norma  yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

yang membimbing sesorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Narwoko dan Suryanto (2006:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang 

dalam berprilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:  

a. Memberi arah pada proses sosialisasi 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan,nilai-nilai norma-norma dan pengetahuan. 

c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan 

d. Menghidupkan sistem pengendali dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan 

masyarakat. 

 Menurut Kartono (2005:62-63) menyatakan bahwa Peranan adalah sebagai berikut:  

“Kemampuan dan keterampilan teknis serta sosial pemimpin dalam menerapakan teori-teori 

kepemimpinan pada praktek kehidupan, serta praktek organisasi ,yaitu melingkupi konsep-

konsep pemikiran ,perilaku sehari-hari dan semua peralatan yang dipakai dan yang termasuk 

didalam kategori didalam teknik kepemimpinan ini antara lain: etika profesi, kebutuhan dan 

motivasi (Manusia), dinamika kelompok, komunikasi ,kemampuan pengambilan keputusan 

,keterampilan diskusi dan lainnya”. 

 

 

 



2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa,”Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan mengenai unsur dan ciri pada pengertian 

pajak yaitu antara lain: 

1. Pajak dipungut oleh negara ,baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaanya. 

3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

4. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan Secara langsung adanya imbalan 

individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib 

pajak. 

 Terdapat dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mardiasmo (2006:1) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dengan 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

2. Fungsi Regularend (Mengatur) 



Pajak mempunyai fungsi mengatur ,yang artinya pajak sebagai alat pengatur dan 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai 

tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan jasa aman bagi seluruh 

lapisan masyarakat.Setiap warga negara mulai saat dilahirkansampai dengan meninggal dunia, 

menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang 

berasal dari pajak. 

E. Konsep Operasional 

Pada kajian ini penulis mengambil beberapa grand teori untuk dijadikan pendekatan 

dengan fenomena yang akan penulis teliti. Peranan samsatakan diukur dengan pendapat 

Soekanto (2002:243:244) mengatakan bahwa “peranan yang melekat pada diri seseorang harus 

dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi sesesorang dalam masyarakat 

(yaitu social position) merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu pada 

masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses”. Peranan Samsat dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma   

a. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.  

b. Adanya standar operasional prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

a. Adanya laporan berkala saat melaksanakan pemungutan pajak 

b. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  



3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

a. Adanya observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh petugas dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor 

b. Mengadakan tindakan perbaikan jika menemukan permasalahan dalam pemungutan pajak 

kendaraan bermotor. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif.Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci ,teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis bersifat indukatif dan hasil 

penelitian lebih menekan pada makna dari  pada generlasi. Metode penelitian kualitatif lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama  dan terhadap pola-pola 

yang dihadapi. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan dikota tanjungpinang studi pada kantor SAMSAT tanjung 

pinang. 

3. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data primer, yakni jenis data yang diperoleh dari lapangan dan melakukan 

wawancara atau informan. 

2. Jenis data sekunder, yakni jenis data yang diperoleh darihasil kepustakaan yang 

berkaitan dengan peran dari samsat dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor 

dikota Tanjungpinang sebagai salah satu sumber pendapatan.  



 

4. Informan Peneliti 

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini yaitu mereka yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat seperti 5(satu) orang pegawai 

SAMSAT, Masyarakat 5 orang,sehingga secara keseluruhan berjumlah 10 orang. Berikut dapat  

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel I.1 

Jumlah Informan 

No Keterangan Jumlah 

1 Pegawai Samsat selaku Kasi Penerimaan 

dan Penetapan 

1 orang 

2 Staff operasional sistem 1 orang 

3 Staff pelayanan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor 

3 orang 

4 Masyarakat 5 orang 

 Jumlah 10 orang 

Sumber : Data olahan Penelitian, 2016 

 

 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pengamatan atau observasi dalam mengumpulkan data tahap ini mengarahkan peneliti 

untuk mengamati fenomena yang terjadi ,pengamatan sangat berguna karena 

menggambarkan kegiatan dan peristiwa.. 

2. Wawancara,merupakan percakapan langsung dengan maksud memperkuat data sekunder 

dalam penelitian. Menurut Moleong (2004:135), percakapan dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (Interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(Responden). Dalam tahapan ini peneliti tidak member pertanyaan terstruktur 

,pewawancara hanya memberi pertanyaan seputar garis-garis besar permasalahan. 



3. Dokumentasi, setiap peristiwa yang dilakukan peneliti penting untuk diabadikan untuk 

memperkuat hasil pengamatan dilapangan. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan 

data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat 

penelitian.  

Menurut Sugiono (2009:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.Studi dilakukan pada waktu 

interaksi berlangsung di tempat kejadian.Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali 

sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peranan 

Soekanto (2002:243:244) dalam Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak san kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka dia menjalankan suatu peranan.Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243:244) mengatakan bahwa 

“peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

masyarakat. Posisi sesesorang dalam masyarakat (yaitu social position) merupakan unsure statis 

yang menunjukkan tempat individu pada masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada 

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”. Peranan mencakup tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma  yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

yang membimbing sesorang dalam kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.  

 

 

 



B. Pajak 

      Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 

2012:1) yaitu, “Pajak adalah 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 definisi pajak menurut Adriani (2011:22) mengemukakan, “Pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”. Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian pajak yaitu iuran wajib yang 

pembayaran pajaknya harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sifatnya 

dapat dipaksakan. 

Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakanakan berakibat adanya sanksi, tidak ada 

kontraprestasi atau jasa timbale dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak, 

Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh 

swasta yang orientasinya adalah keuntungan), Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum. 



Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang cukup potensial.Pendapatan dari sektor 

pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan oleh karena itu pendapatan dari sektor 

pajak dewasa ini terus ditingkatkan. 

 

Pajak memiliki unsur-unsur yang terdiri dari: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan Barang) 

2. Berdasarkan Undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya. 

1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

2. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengaluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan 

kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya 

yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang 

berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi 

sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang 

bisa bergerak. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah terdiri sebagai berikut : 

1. UU No 34 Th 2000 yang adalah perubahan Undang undang No 18 Th 1997 mengenai 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2. Peraturan Pemerintah atau PP No 65 Th 2001 mengenai Pajak Daerah 



3. Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Perda ini bisa 

menyatu, yaitu satu Perda untuk PKB namun juga bisa dibuat terpisah semisal Perda 

tentang Pajak Kendaraan Bermotor 

4. Peraturan Mendagri No 02 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th 2006 

 

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

 

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai berikut. 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan ‘surplus-nya’ digunakan untuk ‘public saving’  yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai ‘public investment’”. 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Tanjungpinang 

           Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor SAMSAT Kota 

Tanjungpinang ,yang secara Administratif Tanjungpinang adalah Ibu Kota Provinsi 

Kepulauan Riau. Luas wilayah Tanjungpinang adalah 239,5 km dengan jumlah penduduk 

203.153 jiwa. Tanjungpinang memiliki 4 (empat) Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Tanjungpinang Barat 

2. Kecamatan Bukit Bestari 

3. Kecamatan Tanjungpinang Kota 

4. Kecamatan Tanjungpinang Timur 

  Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,5 km dengan keadaan geologis sebagian 

berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. Luas wilayah Kota Tanjungpinang 

mencapai 131,54 km luas daratan dan 107,96 km luas lautan. Secara geografis ,posisi 

Tanjungpinang sangat menguntungkan mengingat letaknya yang dekat dengan Selat Malaka 

yang menjadi jalur transportasi Internasional. Hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi para 

investor mengunjungi Kota Tanjungpinang dan berdampak positif  bagi pedagang kaki lima yang 

ada di Kota Tanjungpinang. 

B. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sampai Bulan Desember 2014 sebanyak 

203.153 jiwa. Jumlah penduduk  Kota Tanjungpinang per Desember 2015 Kecamatan Bukit 

Bestari berjumlah 66,968 jiwa, Kecamatan Tanjungpinang Timur berjumlah 95,963 jiwa, 



Tanjungpinang Kota berjumlah 24,205 jiwa dan Kecamatan Tanjungpinang Barat berjumlah 

60,787 jiwa, dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di wilayah 

Tanjungpinang Timur lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Tanjungpinang lainnya. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang 

Kantor SAMSAT  Tanjungpinang merupakan salah satu perwakilan Dinas pendapatan 

daerah (Dipenda) provinsi Kepulauan Riau yang memberikan pelayanan secara terpadu satu atap 

dan diselenggarakan dalam satu tempat yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan, 

pekerjaan, kegiatan dibidang penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pendaftaran 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan berpedoman kepada Surat 

Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Rebublik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan 

Umum Dan Otonomi Daerah, Dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : 

Skep/06/X/1999 Nomor : 973-1228 Nomor : SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor kendaraan. 

Bulan Agustus 2004 merupakan langkah awal Dipenda Provinsi Kepulauan Riau dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan. Dipenda Provinsi Kepulauan Riau selaku instansi 

pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan wilayah kerja meliputi Batam, Tanjungpinang, 

Tanjung Balai Karimun, Natuna, Tanjung Batu dan Lingga.Dalam perjalanannya Dipenda 

Provinsi Kepulauan Riau berusaha menunjukan partisipasi dalam proses pembangunan daerah 

mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan dengan visi jauh 

kedepan. 

Berdasarkan konsep otonomi daerah yang dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



Pemerintahan Daerah yang menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, efisien dan 

efektif, daerah otonom harus mampu melakukan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat. 

Visi Kantor SAMSAT Kota Tanjungpinang adalah “Menjadikan Pendapatan Daerah 

Sebagai Pendukung Utama Pembiayaan Penyelenggaraan Roda Pemerintahan Dan Pembangunan 

Di Provinsi Kepulauan Riau”. 

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor SAMSAT Kota 

Tanjungpinang, upaya pencapaian visi serta untuk memberikan arahan yang jelas dalam 

pelaksanaan tugas dan manajemen organisasi, maka disusun Misi sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan eksistensifikasi 

sumber pendapatan daerah secara optimal. 

2. Menciptakan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan public secara profesional, 

transparan dan akuntabel. 

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

       Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama 

dimana setiap orang yang ada didalamnya mempunyai peranan untuk menjalankan kewajiban-

kewajibannya. 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

1. Peranan meliputi norma-norma   

a. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.  

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk 

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang dilakukan oelh negara 

yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib 

pajak untuk diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi 

para wajib pajak. 

Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor atau yang sering di singkat PKB merupakan salah 

satu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali di  Kota 

Tanjungpinang. Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui 

penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. 

Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk secara terus 

menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, 

partisipatif, dan akuntabel. 

b. Adanya standar operasional prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor 



    Pelaksanaan pemungutan pajak memiliki Standar Operasional Prosedur.Prosedur kerja 

sangatlah penting untuk diperhatikan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan 

SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat 

menimbulkan dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya standar yang menjadi 

pedoman dalam memberikan pelayanan yaitu adanya pedoman dalam memberikan pelayanan. 

Kami sudah memiliki standar. Semua yang dilakukan sudah ada standarnya mulai dari berapa 

biaya yang dibebankan dan waktu dalam pengurusan permohonan bantuan sosial. Kalau bicara 

soal waktu pembuatan atau waktu memang tidak bisa dipastikan karena banyak proses yang 

harus dilewati. Namun kami sangat mengupayakan semua berjalan lancar, saat ini kendalnya 

adalah adalah jumlah penduduk yang masih belum valid, karena pajak daerah saat ini masih 

berjalan dan masih terjadi beberapa permasalahan.  

     Adanya standar operasional dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah, 

tetapi masalah yang terkadang timbul membuat para pegawai tidak dapat bekerja sesuai dengan 

prosedur yang ada. Kekurangan pegawai juga menjadi hal utama yang membuat pegawai belum 

dapat bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ada.Standar Operasional Prosedur 

adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat 

penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang 

bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh 

satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Standar 

operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain 



digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program 

dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat. 

        Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan 

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang 

kompleks dan luas. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

a. Adanya laporan berkala saat melaksanakan pemungutan pajak 

      Pada hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara dari semua 

responden maka disimpulkan bahwa pegawai dapat membuat laporan  hasil Pemungutan 

kendaraan bermotor sesuai dengan tanda bukti yang diserahkan ke Samsat. Berarti hasil laporan 

yang dibuat sudah maksimal yakni pegawai membuat laporan dengan mencocokan potongan 

dengan jumlah penyampaian yang sesuai pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.  Dimana data 

wajib pajak dicocokan berdasarkan nama maupun tanda tangannya. Berdasarkan hasil 

wawancara diketahui bahwa pemungutan pajak dilakukan untuk kepentingan bersama. 

b. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

     Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Tanjungpinang sudah baik. 

Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 



3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

a. Adanya observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh petugas dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor 

Pengawasan pemungutan pajak kendaraan bermotor harus dilakukan pemantauan sesuai dengan 

frekuensinya saat turun ke kelapangan.  Pegawai yang memberikan pemantauan juga turun 

biasanga ikut bergabung dengan razia polantas sesuai frekuensi atau jumlah turun ke lapangan 

agar mengetahui sejauh mana pemungutan pajak kendaraan bermotor tersampaikan kepada 

masyarakat.Namun  pelaksanaan pemantauan terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor 

tidak akan terlaksana dengan lancar, bila petugas tidak turun sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 

b. Mengadakan tindakan perbaikan jika menemukan permasalahan dalam pemungutan 

pajak kendaraan bermotor 

Pihak Samsat sebaiknya menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai 

dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.Tindakan perbaikan itu tidak 

serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. 

Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum 

terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan 

perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai 

dengan rencana. 

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan 

penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera dibetulkan.Dalam manajemen, 

apapun besarnya suatu kesalahan dalam pekerjaan, kesalahan tersebut harus diperbaiki. 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan samsat 

Dalam Membantu Peningkatan Pad Kota Tanjung Pinang Jika Dilihat Dari Segi Pajak Kendaraan 

Bermotor sudah baik hal ini dapat dilihat dari indikator : 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa pemungutan pajak sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan desentralisasi fiskal sebagai tindak lanjut dari 

kebijakan otonomi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber 

pendapatan asli daerah, disamping transfer dana dari pemerintah pusat dalam membiayai 

pembangunan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber 

keuangan, pemerintah daerah diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan restribusi daerah 

dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. 

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara dari semua 

responden maka disimpulkan bahwa pegawai dapat membuat laporan  hasil Pemungutan 

kendaraan bermotor sesuai dengan tanda bukti yang diserahkan ke Samsat. Berarti hasil laporan 

yang dibuat sudah maksimal yakni pegawai membuat laporan dengan mencocokan potongan 

dengan jumlah penyampaian yang sesuai pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.  Dimana data 

wajib pajak dicocokan berdasarkan nama maupun tanda tangannya.  

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemungutan pajak dilakukan untuk 

kepentingan bersama. Pemungutan pajak di Samsat sudah sangat sederhana dan terbuka.Hal ini 



diketahui karena adanya website yang mempermudah masyarakat menghitung sendiri pajaknya, 

kemudian adanya sarana prasaranan yang memadai. Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak 

yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan 

umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu 

diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan 

dengan benar atau tidak.Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang. 

Namun permasalahan masih terjadi yaitu dalam pemungutan pajak memang telah adanya 

standar operasional dalam melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah, tetapi masalah 

yang terkadang timbul membuat para pegawai tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang 

ada. Kekurangan pegawai juga menjadi hal utama yang membuat pegawai belum dapat bekerja 

sesuai dengan standar operasional yang telah ada. Kemudian pegawai dalam memberikan 

pemantauan belum maksimal, sebab dalam enam bulan hanya dua kali saja pegawai turun ke 

lapangan untuk memberikan pemantauan pemungutan pajak kendaraan bermotor.  

Kemudian tidak hanya itu faktor penghambat lainnya adalah pembayaran keterlambatan 

masyarakat yang terjaring razia tidak bisa dilaksanakan langsung ditempat karena kegiatan razia 

tidak mengikutsertakan kasir sehingga hanya dilakukan pendataan dan kemudian akan diberikan 

peringatakan untuk datang ke Samsat membayar pajak kendaraan bermotor miliknya. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ada sanksi yang benar-benar di terapkan kepada masyarakat yang tidak patuh 

pajak 



2. Sebaiknya ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Samsat agar wajib pajak mampu 

memahami tentang manfaat pajak kendaraan bermotor 

3. Adanya penambahan pegawai yang dilapangan sehingga razia yang dilakukan lebih tepat 

sasaran 

4. Sebaiknya kasir di ikutsertakan dalam razia sehingga masyarakat yang terjaring razia 

dapat langsung di proses. 
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