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ABSTRAK

Pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan pada Sistem Administrasi 
Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) yang telah mampu berkeija dengan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk 
memenuhi kewajibannya terutama didalam pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB). Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjdai penunjang dalam pelaksanaan 
tersebut.

Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif kulaitatif. Data didapat 
melalui teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Unit analisis data 
penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil analisis data menunujukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme keija yang telah 
ditetapkan. Secara keseluruhan mekanisme keija telah dilaksanakan dengan baik, 
terutama setelah ada penyederhanaan mekanisme keija. Faktor yang menjadi 
penunjang dan penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan 
Bermotor antara lain Intensifikasi dan Eksentifikasi. Membaiknya stabilitas 
ekonomi dan daya beli masyarakat mempunyai dampak positif terhadap 
meningkatnya pendapatan daerah, khususnya disektor Pajak Kendaraan Bermotor 
dengan perolehan melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun begitu masih 
terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah 
(UPPD) Sumatera Selatan seperti masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak 
dalam memenuhi kewajibannya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib 
pajak tentang peraturan pajak. Namun kendala tersebut dapat di atasi dengan 
melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan 
tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor demi kepentingan dan 
kemajuan daerah.

Penelitian ini merekomendasikan agar dapat memberikan pelayanan yang 
terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan 
formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta memudahkan dan mempercepat 
pelayanan di Kantor Samsat, kiranya perlu untuk dilakukan penambahan loket - 
loket atau kasir pembayaran sehingga tidak teijadi penumpukkan / antrian yang 
terlalu banyak.

iii



KATA PENGANTAR

AlhamdulillahirabbiFalamin. Puji Syukur Penulis haturkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini 

berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas 

Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi 

Strata — 1 pada Universitas Sriwijaya Palembang, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik, Jurusan Administrasi Negara. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat Rahmat dan 

Hidayahnyalah skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

2. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda

yang penulis banggakan dan Ibundaku tercinta yang karena telah banyak 

memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materiil 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik serta selalu 

memberikan kasih sayang, cinta, dan doa yang tiada henti.

3. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si, selaku pembimbing pertama yang 

telah membimbing penulis dalam menyusun karya ilmiah ini hingga 

selesai dengan tepat waktu.

4. Ibu Dra. Katriza Imania, M.Si, selaku pembimbing kedua yang telah 

banyak mamberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis 

sehingga selesai dengan tepat waktu.

iv



5. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, selaku Dekap Fisip Universitas Sriwijaya

6. Bapak Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc, selaku Ketua Program Fisip kampus 

Palembang.

7. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. H. Eppy Mirza, selaku pembina utama Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

9. Bapak Drs. Irwan Sazili, M.Si selaku camat di Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Dispenda Provinsi Sumatera Selatan yang

telah membantu dalam pengumpulan data.

11. Adik-Adik, om dan tante terima kasih atas segala bantuan selama ini.

12. My everything (Dna), Terima kasih atas segala pengorbanan, bantuan,

kasih sayang dan cintanya selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat 

diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT 

kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga 

Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

semua

Palembang, Mei 2012

PENULIS



UPT perpustak.-.an
UNIVERSITAS SRIWIJAYA i 

NO. DAFTAR .

TANGGAL : 2 5 QCT 2013 j
f 32305

DAFTAR ISI

1
halaman PERSETUJUAN.................. ••••••••..........................................
halaman motto dan persembahan...............................
abstrak.........................................................................
KATA PENGANTAR.................................................................................
DAFTAR ISI.............................................................................................
DAFTAR TABEL......................................................................................
DAFTAR GAMBAR..................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................
1.2 Perumusan Masalah.............................................................
1.3 Tujuan Penelitian..................................................................
1.4 Manfaat Penelitian...............................................................
1.5 Kerangka Pemikiran ............................................................
1.5.1 Otonomi daerah dan keuangan negara dalam

administrasi publik............................................................
1.5.2 Pengertian pajak........................................................
1.5.3 Pajak Kendaraan Bermotor........................................
1.5.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor

oleh Dinas Pendapatan Daerah prov. Sumsel............
1.6 Metode Penelitian ...............................................................

1.6.1 Aspek Penelitian........................................................
1.6.2 Fokus Penelitian .......................................................
1.6.3 Unit Analisa Data......................................................
1.6.4 Key Informan.............................................................
1.6.5 Data dan Sumber Data..............................................
1.6.6Teknik Pengumpulan Data.........................................
1.6.7 Teknik Analisis Data ................................................
1.6.8 Sistematika Penulisan...............................................

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
2.1 Sejarah Singkat Dispenda Kota Palembang.......................
2.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi Dispenda.............................
2.3 Susunan Organisasi dan Tata Keija Dispenda....................

2.3.1 Susunan Oganisasi....................................................
2.3.2 tata Keija/ Uraian tugas dan Fungsi Dispenda.........

2.4 Keadaan Pegawai Dispenda Kota Palembang....................
BAB III ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA

3.1 Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor........
3.1.1 Mekanisme Keija Pendaftaran dan Penetapan.........
3.1.2 Mekanisme Pembayaran Dan Penyerahan................
3.1.3 Ketatausahaan...........................................................

3.1.3.1 Tata Usaha Umum.......................................
3.1.3.2 Tata Usaha Perlengkapan........................... .

li
m
IV
vi
vm
IX
X

1
3
4
4
4

4
6
7

9
19
20
21
22
22
22
23
24
24

26
27
28
28
29
47

49
51
59
64
64
65

vi



663.1.3.3 Tata Usaha Keuangan....................................
3.1.3.4 Tata Usaha Kepegawaian.............................

3.1.4 Koordinasi..................................................................
3.1.4.1 Koomidasi Fungsional Internal....................
3.1.4.2 Koordinasi Fungsional Eksternal..................

3.1.5 Pengawasan.................................................................
3.1.5.1 pengawasan langsung.....................................
3.1.5.2 pengawasan tidak langsung............................

3.1.6 Pembinaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah
Satu Atap (Samsat).....................................................

3.2 faktor-faktor yang menjdai penujang dan penghambat 
dalam pelaksanaan kendaraan bermotor di dispenda 
Prov. Sumsel.......................................................................

3.2.1 Faktor Penunjang.......................................................
3.2.2 Faktor Penghambat....................................................

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan.............................................. ...........................
4.2 Saran ...................................................................................

DAFTTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

67
68
68
69
71
71
72

72

75
75
77

80
82

vii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2006-2010...................................................

Tabel 2.1 Klasifikasi pegawai Dispenda berdasarkan tingkat
pendidikan formal.................................................. .

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Dispenda Berdasarkan
Jenjang Kepangkatan..............................................

3

47

48

viii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB).....................................................

Gambar 3.2 Bagan alir pendaftaran Kendaraan bermotor........... .
Gambar 3.3 Bagan alir Penelitian dan Registrasi Identifikasi.......
Gambar 3.4 Bagan alir pembayaran dan Penyerahan................... .
Gambar 3.5 Mekanisme Keijapelaksanaan Pemungutan PKB

pada Kantor Bersama Samsat Sumatera Selatan........

50
52
54
59

62

ix



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Hasil Ujian Komprehensif/Skripsi
5. Kartu Pembimbing Skripsi Dosen Pembimbing Pertama
6. Kartu Pembimbing Skripsi Dosen Pembimbing Kedua

x



1

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang sumber-sumber penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagai berikut, pertama Pendapatan Asli 

Daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang sah dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. Kedua, 

Dana Perimbangan. Ketiga, Pinjaman Daerah, dan yang keempat, lain-lain 

penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang bermanfaat 

bagi daerah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupaya menggali dan 

mengembangkan segala potensi yang menjadi sumber dana pembangunan. Salah 

satu yang merupakan P AD Provinsi Sumatera Selatan adalah pajak. Adapun jenis- 

jenis pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2004 adalah :

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ; 

Tujuan utama meningkatkan PAD adalah untuk meningkatkan

kemampuan dan keuangan daerah guna menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk 

melihat perkembangan ekonomi daerah dan mengukur sejauh mana keberhasilan «S'
' tp
>—* c;>s-f

W*
V
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adanya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang baik dapat

meningkatkan Pendapatan Asli.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tabun 2006-2010

%RealisasiTargetTahun
Anggaran

108.54213,889333,444197,064,000,0002006
11130257399381,947230,846320,0002007

320,784391,896 109.85292,015,400,0002008
10432350334,423,402335,817,700,0002009

411376,475,796 102.13402381300,0002010
Sumber: Dispenda Provinsi Sumsel, 2011

Dalam persentase realisasi hanya mengalami kenaikan hanya pada Tahun

2006 hingga 2007, untuk Tahun 2007 hingga 2010 persentase realisasi mengalami

penurunan meskipun telah mengalami target yang telah ditentukan. Kondisi

tersebut ditunjang dengan adanya tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor

yang baik. Hal inilah yang menekankan untuk dilakukan penelitian dengan judul: 

“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi Penunjang dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak kendaraan bermotor?
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suatu daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, dapat dilihat 

pada kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola P AD nya. Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan yang menugaskan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 

Provinsi Sumatera Selatan selaku pelaksanan pemungutan pajak daerah, dengan 

usaha berupaya menggali dan mengembangkan sumber - sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyelenggaraan pajak diperlukan 

peraturan sebagai dasar hukumnya,. Untuk memperlancar dan mengembangkan 

penyelenggaraan perpajakan itu sendiri. Salah satu dari Peraturan Daerah tersebut 

adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 22 Tahun 2001 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang merupakan salah satu sumber dana bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan yang 

digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) kepada masyarakat terkait dengan keberadaan masyarakat sebagai wajib 

pajak yang dituntut untuk secara aktif dan penuh kesadaran memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pajak. Pelaksanaanya pembayaran pajak yang 

dilaksanakan oleh wajib pajak masih belum beijalan dengan baik selama masih 

terjadi penunggakan. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah 

sebagai pelaksana harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan 

pemungutan pajak serta memberikan pelayanan dan informasi berkenan dengan 

/ mekanisme pembanyaran pajak kendaran bermotor pada wajib pajak, 

memberikan penyuluhan dan mengadakan razia dijalan, dan juga diperlukan 

kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dengan

segenap

tata cara
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13 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh gambaran bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penunjang dalam Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

Ilmu Administrasi Publik berdasarkan kajian tentang perpajakan daerah

khususnya bidang pajak kendaraan bermotor.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi atau dijadikan bahan masukan informasi

bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan pajak kendaraan bermotor Dipenda 

Provinsi Sumatera Selatan sehingga pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang

maksimal.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Otonomi Daerah dan Keuangan Daerah dalam Administrasi Pubik

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, tidak terlepas dari disiplin 

Ilmu Administrasi Negara, yang berkaitan dengan model birokrasi yang bertujuan
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untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas administratif dengah 

mengkordinasikan secara sistematis tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu 

birokrasi memfokuskan pada struktur pengendalian prinsip - prinsip ilmu 

administrasi dengan menggunakan unit analisis kelompok kerja instansi 

Pemerintah dan Departemen.

Menurut Siagian (1989:3) administrasi dapat di definisikan sebagai 

keseluruhan proses keija sama antara dua orang manusia atau lebih yang di 

dasarkan atas rasonalitas tertenru untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan

cara

sebelumnya. Sedangkan dalam Administrasi Negara didefinisikan merupakan

tugas-tugas umum yang rutin dibidang Pemerintahan guna menjalankan peraturan

dan pelayanan terhadap masyarakat, agar Negara berada dalam keadaan tertib,

tentram dalam mencapai tujuan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa

administrasi Negara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur guna

mencapai tujuan Negara.

Salah satu tujuan Negara memajukan kesejahteraan rakyatnya. Adapun 

upaya yang dilakukan pemerintah umtuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa 

dijalankan dalam bentuk pelayanan aparatur pemerintah pada warga yang

memerlukannya. Memberikan pelayanan umum merupakan fungsi Pemerintah 

sebagai aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum (Public server) 

dan para pegawai negeri dikenal dengan abdi masyarakat (Public server).
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1.5.2 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. UU No. 34 Tahun 2000 yang 

merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2006 : 1) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1. Peran Pajak sebagai sumber pendapatan daerah

Sumber dana yang diperlukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

Pemerintah baik berupa pengerluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang paling utama karena kontribusi 

yang di hasilkan cukup besar sehingga akan menambah bagi kas Negara.

2. Peranan pajak sebagai pengatur

Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dibidang sosial dan 

ekonomi. Peranan pajak sebagai pengatur perekonomian akan membawa pada 

kestabilan ekonomi sehingga timbul suatu pembangunan yang merata baik 

ditingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten atau kota.
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telah diuraikan sebelumnya, MardiasmoBerbagai definisi pajak yang 

menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pajak Mardiasmo (2006 :

1) adalah:

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 

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya

kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluarannya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.53 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dan retribusi daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu diupayakan pengelolanya 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil yang diperoleh guna membiayai 

belanja rutin dan pembanguan daerah.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor, 22 

Tahun 2001 merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah daerah Sumatera 

Selatan digunakan untuk mengatur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan
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bermotor. Menurut pasal 3, 4 dan 5 yang mengatur tentang objek, subjek pajak 

dan pengenaan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 3 menjelaskan :

1. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan

kendaraan bermotor.

2. Dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan

dan atau penguasaan kendaraan bermotor:

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b. Keduataan, konsulat, perwakilan Negara asing, perwakilan lembaga-

lembaga internasional dengan asas rimbal balik.

2. Pasal 4 menjelaskan :

a. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah oaring pribadi atau badan yang

memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

b. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki kendaran bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak

3. Pasal 5 menjelaskan :

1. Dasar pengenan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung sebagai 

perkalian 2 (dua) unsur pokok

a. Nilai jual kendaraan bermotor

b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan 

dan pencemaran lingkungan akibat pengguna kendaraan bermotor.
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2. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh bemdasarkan harga pasaran 

umum atas suatu kendaraan bermotor.

3. Penghitunagn dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu label yang 

ditetapkan oleh menteri dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri 

keuangan, dan Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud 

dengan keputusan Gubernur.

4. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 Perda No. 22 tahun 2001 ditinjau kembali setiap 

tahun.

Menurut Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 Tarif Pajak Kendaraan

Bermotor ditetapkan sebesar:

a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum

b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum

c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan

alat-alat besar.

1.5.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas 
Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan

Menurut kamus besar Indonesia bahwa pelaksanaan adalah perihal 

(perbuatan, usaha dan sebagainya) melaksanakan (merancang dan sebagainya). 

Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk 

menyelenggarakan suatu program yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan 

telah digariskan dengan menggunakan suatu program yang telah diarahkan untuk 

mencapai tujuan telah digariskan dengan menggunakan sumber daya tersedia.
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mendefinisikan pelaksanaan sebagai suatu penerapan dan suatu rencana yang 

telah disusun dan diformulasikan secara rapi dan baik mulai dan perencanaan, 

penilaian dan penetapan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh sekelompok 

orang yang tergabung dalam satuan-satuan keija yang telah dilakukan oleh 

sekelompok orang yang tergabung dalam satuan-satuan keija merupakan bagian 

dari organisasi.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan 

penerapan suatu rencana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang meliputi 

kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dalam mencapai tujuan dalam suatu 

organisasi. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan merupakan suatu hal yang penting

yang harus dilakukan. Menurut George Terry (2004 : 3), Pelaksanaan “

merupakan salah satu fungsi manajemen”. Menurut Terry fungsi manajemen

tersebut jelas bahwa pelaksanaan merupakan hal yang penting.

Menurut George Terry (2004 : 3) pelaksanaan adalah “ Aktifi tas pokok

dalam manajemen yang mendorong dengan menjuruskan semua bawahan agar 

berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai maksud yang hendak 

dicapai dan merasa berkepentingan serta berpadu dengan rencana dan usaha dari 

pada organisasi”. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Hom kata pelaksanaan 

memiliki pengertian “ Tindakan yang harus dilakukan individu atau pejabat atau 

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

pelaksanaan memiliki pengertian sebagai “ Usaha atau tindakan untuk
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menyelenggarakan keputusan kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Demikian dengan Dipenda Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 

orang-orang dalam hal ini pegawai yang bekeijasama sesuai dengan peraturan 

yang ada yang mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan daerah umumnya dan 

meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2001 

tentang Susunan Organisasi dan Tatacara Dinas - dinas Provinsi Sumatera Selatan, 

tugas pokok Dipenda adalah melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas 

dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan tugas 

tersebut di Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk

menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.

b. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata 

usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan 

kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan 

pendapatan daerah.

d. Pengawasan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mnelaksanakan 

yang di tetapkan oleh gubernur serta perundang-undangan yang berlaku.

e. Pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

f. Faktor penunujang dan penghambat upaya apa yang dilakukan dinas 

pendapatan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor.
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Berdasarkan peraturan daerah diatas tugas pokok Dipenda diatas dapat 

disimpulkan bahwa unsur pelaksanaan pemerintah dibidang pendapatan yang 

merupakan salah satu dai tugas dipenda provinsi sumtera selatan adalah sebagai 

pengelola PKB. Instansi yang diserahin tugas Dipenda Provinsi Sumatera Selatan 

dituntut untuk selalu tanggap dan gesit dalam melaksanakan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mencapai tujuan organisasi yaitu dipenda provinsi sumatera selatan 

sebagia segi statis harus digerakan dengan suatu proses yang dinamik dan khas. 

Proses yang dinamik dan khas ini lazim disebut dengan istilah “ manajemen”. 

Sarwoto (1983 : 44). Jadi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

Dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor

Menurut G.R Terry dalam Soewamo Handayaningrat (1981 : 26).

Pengerakan pelaksanaan merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka 

melaksanakan tercapainya suatu tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman 

pada perencanaan dan usaha pengorganisasiannya. Soewamo Handayaningrat 

(1981 : 26). Pelaksanaan adalah suatu kegiatan dengan menentukan prosedur 

untuk pengambilan keputusan dengan cara mengorganisasikannya sehingga 

rencana yang telah dilaksanakan. Soewamo Handayaningrat (1981 : 127). Bila 

dikaitkan dengan pelaksanaan Dispenda dalam hal ini penyelenggaraan 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan pemungutan PKB 

dilaksanakan pada Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap
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(SAMSAT) yang telah mampu berkeija dengan meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kewajibannya 

didalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Maka 

diterbitkan petunjuk pelaksanaan tatalaksana SAMSAT yang mengatur tentang m 

ekanisme penertipan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang disingkat 

(STNK). Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan 

pemungutan PKB, Bea Blik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Dana Lalu Lintas (SWDKDLL) kepada 

masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, perpanjangan, 

pengesahan dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993. 

Pada penelitian ini dapat dilihat mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu :

a. Mekanisme keija pendaftaran dan penetapan

b. Mekanisme pembayaran dan penyerahan

c. Ketatausahaan

terutama

Ketatausahaan merupakan administrasi dalam arti sempir yaitu 

segenap rangkaian aktifitas menghinpun, mencatat, mengola, mengganda, 

mengirim dan menyimpan berbagai informasi dan keterangan yang 

diperlukan dalam organisasi. Tata usaha terdapat dalam setiap organisasi dari 

tingkat pimpinan organisasi yang tertinggi sampai tingkat terbawah. 

Selanjutnya diantara satu-satuan unit organisasi terjadi hubungan keija yang 

dapat disebut hubungan tata usaha.
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Pada pokoknya tata usaha mempunyai peranan sebagai berikut yaitu :

1) Melayani pelaksanaan pekeijaan-pekeijaan operatif untuk mencapai 

tujuan organisasi.

2) Menyediakan keterangan-keterangan atau informasi bagi pimpinan 

organisasi dalam rangka pembuatan keputusan atau pengambilan tindakan 

yang tepat.

3) Menyediakan keterangan-keterangan atau informasi bagi pimpinan 

organisasi sebagai suatu kesatuan The Liang Gie (1977 : 71)

d. Koordinasi

koordinasi didefinisikan sebagai peratuaran secara tertib udaha

kelompok, untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar satu tujuan

tertmtu begitu pentingnya dari koordinasi bagi organisasi, telah menyebabkan

ada yang berpandangan bahwa satu-satunya prinsip dari organisasi adalah

koordinasi, mendefinisikan koordinasi adalah sebagai suatu proses dimana

pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara 

bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan 

bersama.

Mencegah lahirnya gejala-gejala yang menguntungkan diatas, pariatawesra 

mengemukakan beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan 

fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1) Pembagian keija yang jelas

2) Pengembangan semangat keija sama yang besar
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3) Tersedia fasilitas kontak dan tata hubungan bagi semua pihak dalam

organisasi

4) Menciptakan tahap-tahap kegiatan dan kemudian mempertaruhkannya 

sebagai suatu proses yang kontinyu.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 

koordinasi dilihat dari koordinasi fungsional yang dilakukan secara horizontal

adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi fungsional internal

Koordinasi fungsional internal pada lingkunagn dinas pendapatan

daerah sendiri dimana terciptanya koordinasi antara subdinas-subdinas yang

ada dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Koordinasi fungsional eksternal

Koordinasi fungsional eksternal adalah koordinasi antara organisasi

satu dengan organisasi yang lainya. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dilaksanakan pada sistem pelaksanaan tatalaksana SAMSAT, ada

beberapa instansi yang tergabung dalam SAMSAT yaitu Kepolisian Negara 

RI, Pemerintah Provinsi, PT Jasa Rahaija yang masing-masing instansi 

tersebut berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, Pemerintah Provinsi pada SAMSAT adalah Dipenda. 

e. Pengawasan (controlling)

Pembatasan pengertian definisi pengawasan menurut S.P. Siagian 

(1989 : 87) adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan
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untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Henri Fayol yang dikutip oleh Sarwoto dalam (1986 : 95) sebagai

sesuai

berikut:

“ Dalam setiap usaha, setiap pengawasan terdiri atas tindakan 

penelitian apakah segala sesuatu yang tercapai atau berjalan sesuai rencana 

yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, 

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk 

menunjukan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki 

dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan 

beroperasi terhadap segala hal, baik benda, manusia, perbuatan maupun hal-

hal lainnya”.

Dengan pengawasan ini juga diusahakan bagaimana langkah-langkah

untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana

tersebut.

Menurut Harold Koonzt dan Cyril O’Donnel dalam Sarwoto (1978:96).

Mengatakan pengawasan :

Pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan keija yang 

dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan 

menjamin bahwa tujuan-ujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan 

untuk mencapainya pelaksanaan.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pengawasan tidak dapat dipisahkan 

atau selalu berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

atau
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Secara kategori ada tiga (3) macam orientasi pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan dengan orientasi masukan (Inputorientation)

2) Pengawasan dengan orientasi hasil (Outputorietation)

3) Pengawasan dengan orientasi penampilan (Performance Orientation) 

Dilihat dari prosesnya pengawasan dilaksanakan oleh administrasi menurut

Sondang P. Siagian dengan mempergunakan dua macam teknik yakni, 

pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Maka dalam 

pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dipenda mengadakan 

pengawasan yang bersifat langsung dan tidak langsung untuk melaksanakan

pengamatan teknis.

f. Pembinaan

Menurut Miftah Toha (1997 : 87) Pembinaan adalah suatu tindakan, 

proses, hasil, atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukan bahwa adanya 

kemajuan peningkatan, pertumbuhan evolusi atau berbagai kemungkinan 

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur pengertian ini yakni 

pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan 

kedua pembinaan bisa menunjukan kepada “ perbaikan” atas sesuatu.

Pada pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperlukan 

pembinaan untuk dapat mengkoordinasikan dan menyamakan SAMSAT.



18

Penunjang dalam Pelaksanaan Pajak Kendaraan 
Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya

dana Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada usaha-usaha

2. Faktor-faktor

penerimaan

berkesinambungan agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat dan 

pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap

penerimaan dari Pemerintah pusat.

Usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan agar penerimaan pajak / 

retribusi daerah adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Berdasarkan

SE No. 06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang

berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek

pajak diam admistrasi Direktorat Jendral Pajak, sedangkan intensifikasi pajak

adalah kegiatan optialisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan suyek

pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak, dan dari 

hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Dengan demikian dapat simpulkan 

bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu 

yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib 

pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Intensifikasi pajak adalah usaha 

dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang 

terhutang. Secara umum kedua cara ini memilki tujuan yang berbeda jika 

ektensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak 

orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran 

pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak.
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Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya 

dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ektensifikasi pajak pemerintah 

melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan 

objek pajak. Untuk mencapai target tersebut ada tiga strategi yang harus dilakukan 

yaitu:

1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang 

terintergrasi yang bertanggung]’ awab untuk proses pelaksanaannya.

2. Pemyertaan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak.

3. Menumbuhkan semangat rela membayar paj ak.

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat 

memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah di 

tetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap 

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak 

dapat mudah tercapai.

Dalam hal bertambahnya jumlah wajib pajak dan meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak, bahkan tidak jarang disuatu wilayah telah 

dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak menghasilkan apa-apa 

karena diwilayah terebut semua wajib pajak telah terdaftar dan memiliki nomor wajib 

pajak.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penerlitian 

dilaksanakan (M.Iqbal Hasan, 2002 : 21). Menurut Sugiono (2003 : 11) pengertian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable
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mandiri, baik satu variable atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain. Penelitian ini 

bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya mengambarkan, mengidentifikasi 

serta menganalisis bagaimana peranan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pemungutan PKB beserta faktor-faktor apa 

saja yang menjadi penunjang dan hambatan apa saja dalam pelaksanaan 

pemungutan PKB dan usaha-usaha yang di lakukan dinas pendapatan daerah 

untuk menanggulangi kendala-kendala dalam proses pemungutan pajak kendaraan 

bermotor.

1.6.1 Aspek Penelitian

Menurut Masri Singarimbun (1995 : 34), Konsep adalah abstraksi

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Dalam penelitian

ini tentang analisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di dinas

pendapatan daerah provinsi sumatera selatan, definisi konsep yang diajukan

adalah:

1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kegiatan untuk mngetahui 

keadaan sebenarnya.

2) Pelaksanaan adalah sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk 

menyelenggarakan suatu program yang telah diarahkan untuk 

tujuan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya 

tersedia.

mencapai

yang
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3) Pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4) Analisis pelaksanaan pemungutan kendaraan bermotor oleh Dinas 

pendapatan daerah adalah : uraian mendalam terhadapa kegiata memungut 

pajak kendaran bermoor oleh dinas pendapatan daerah yang meliputi 

mekanisme keija pendaftaran dan penetapan, mekanisme pembayara dan 

penyerahan, ketatusahaan, koordinasi, pengawasan, pembinaan sistem 

administrasi, manunggal dibawah satu atap (SAMSAT)

1.6.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor, yang meliputi berbagai kegiatan :

1. Pendaftaran dan penetapan

2. Pembayaran dan penyerahan

3. Ketatausahaan

a. Tata usaha umum

b. Tata usaha perlengkapan

c. Tata usaha keuangan

d. Tata usaha kepegawaian

4. Koordinasi

a. Koordinasi fungsional internal

b. Koordinasi fungsional ekstern

5. Pengawasan

a. Pengawasan dengan orientasi masukan (inputorientation)

b. Pengawasan dengan orientasi hasil (outputorientation)

c. Pengawasan dengan orientasi penampilan (performance 

orientation)
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6. Pembinaan sistem administrasi manunggal dibawah satu atap 

(SAMSAT)
2. Fakor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat:

1) Intensifikasi

2) Ekstensifikasi

1.63 Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah organisasi, dengan objek 

penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.6.4 Key Informan

Peneliti akan memeperoleh data dari kepala seksi pajak, polri, dan wajib 

pajak serta para pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak

kendaraan bermotor.

1.6.5 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data, seorang

narasumber teijun kelapangan dengan pihak yang berkaiatan.

Sumber data:

Data dan informasi yang diperoleh dari individu yang bertugas di Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kepala seksi pendaftaran dan 

pendataan, Kepala seksi penetapan, Kepala seksi penagihan dan beberapa wajib 

pajak serta organisasi yang menjadi responden unit anlisa.

i
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2. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari sumber-sumber yang mendukung penelitian ini 

berupa buku-buku,tulisan-tulisan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penulisan penelitian ini.

Sumber data:

Data/informasi diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, undang-undang,

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan prosedur kerja peranan Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara guna

memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.melakukan wawancara

langsung dengan kepala seksi pendaftaran dan pendataan, kepala seksi

penetapan, kepala seksi penagihan, dan beberapa wajib pajak serta para 

pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan

bermotor.

2. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamata,pencatatan,dan penulisan 

terhadap gejala-gejala yang timbul dan berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti pada lokasi penelitian dalam hal ini Dipenda Provinsi 

Sumatera Selatan.
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3. Data Sekunder diperoleh melalui:

Dokumentasi, dengan mencari dan mengumpulkan data dan menganalisis 

data yang diperoleh melalui catatan, buku-buku, majalah, dan peraturan yang

berlaku.

1.6.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data deskriptif kualaitatif dimana menggunakan tolak ukur yang dapat 

dijadikan pengukuran dan penilaian terhadap gambaran yang diperoleh baik 

berupa paparan yang sederhana, jumlah data maupun persentase. Adapun dalam 

penelitian ini analisa datanya terdiri dari beberapa langkah yaitu : mengumpulkan 

data baik melalui wawancara, mengklarifikasi data, memunculkan konsep,

mendiskusikan data yang ditemukan dengan konsep-konsep yang dipakai

sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada kemudian ditarik kesimpulan.

1.6.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya tulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang isinya 

mencerminkan urutan dan materi yang dapat diperinci sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan yang ditujukan untuk memahami 

tulisan secara garis besar, yang mencakup antara lain : Latarbelakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, Definisi Konsep, Definisi Operasional, Unit Analisa Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Terknik Analisa Data dan Sistematika Penulisan.
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BAB II: Menguraikan atau menggambarkan lokasi penelitian, yang terdiri 

dari sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 

kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata keija / uraian tugas dan 

fungsi, keadaan pegawai, struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

BAB III : Merupakan bagian analisa dan interprestasi data mengenai

pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di dinas pendapatan daerah

provinsi sumatera selatan dan faktor-faktor apa saja yang penunjang dan

penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

BAB IV : Berisikan kesimpulan dan saran.
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