
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. UP3AD Kabupaten Purbalingga memungut pajak jenis kendaraan 

bermotor yang beroperasi di darat antara lain : Mobil Penumpang, Mobil 

Penumpang Umum, Mobil Penumpang Pemda, Bus/Microbus, 

Bus/Microbus Umum, Bus/Microbus Pemda, Mobil Beban, Mobil Beban 

Umum, Mobil Beban Pemda, Alat Berat, Alat Berat Pemda, Sepeda 

Motor, Sepeda Motor Pemda. 

Adapun pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran 

oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah 

dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada 

pelaksanaan pemungutannya memacu pada peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Purbalingga antara lain: 
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a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya  membayar pajak; 

b. Penyertaan Identitas Pemilik ( KTP; SIM ) sesuai Nota Pajak/STNK; 

c. Gedung UP3AD yang  kurang memadahi 

d. Banyak obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor 

e. Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur antrian pembayaran 

f. Kesenjangan tehnis dalam pelayanan pada Wajib Pajak 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Kondisi tempat pelayanan UP3AD yang kurang memadai dan rencana 

pembangunan gedung baru hendaknya dilakukan melalui pertimbangan 

dan perencanaan yang matang sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah 

tempat pelayanan yang betul-betul sesuai dengan harapan wajib pajak dan 

juga sesuai dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta 

perlu untuk dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran 

sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian yang terlalu banyak, sehingga 

meminimalisir terjadinya antrian yang tidak teratur dan mencegah adanya 

praktik percaloan/oknum tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut. 

2. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi 

dengan upaya peningkatan kuallitas sumber daya manusia yang ada di 

UP3AD dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan 

yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak. 
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