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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Optimalisasi  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata 

dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan 

paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan 

mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga 

optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat 

sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya 

sempurna, fungsional, atau lebih efektif.
7
 

 

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan 

untuk meningkatkan dan  Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan 

ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam  jangka pendek kegiatan yang 

paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi 

terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan  efisiensi 

sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau 

                                                           
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994, hlm. 800 
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obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.
8
 

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak 

diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak 

optimal, Masalah  ini tercermin pada sistem dan prosedur.  Perlu adanya batasan 

waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan 

Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. 

Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari 

mereka yang menjadi implementer program.
9
    

 

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti 

menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program 

                                                           
8
 Artikel Machfud Sidik, “Optimalisasi Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah Dalam  Rangka  

Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan Daerah”, 2001, hlm. 8 
9
 Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan 

dan  Relevansinya Dalam Pembangunan, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), hlm. 40 
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yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga 

dapat meningkatkan kinerja secara optimal. 

 

2.2 Pengertian Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Unit” merupakan bagian terkecil dari 

pada sesuatu yang dapat berdiri sendiri.
10

 Sedangkan “Pelayanan” adalah perihal 

atau cara melayani,
11

 Menurut Moenir pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi  kebutuhan orang lain 

sesuai dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk 

sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal 

ini pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan 

harapan mereka.12dan “Cepat” merupakan dalam waktu singkat dapai mencapai 

jarak jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dsb)
13

 Berdasarkan Uraian diatas dapat 

diketahui bahwa Unit Pelayanan Cepat adalah pelayanan/aktivitas yang dilakukan 

sekelompok orang dalam waktu singkat untuk memenuhi pelayanan terhadap 

sesuatu yang dilakukan oleh bagian terkecil dari sebuah  institusi yang dapat 

berdiri sendiri.
14

 

 

 

                                                           
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994, hlm. 1247 
11

 op.cit., hlm.646 
12

 Moenir, H.A.S, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta:  Bumi Aksara), 1998, hlm. 

26 
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit., 1994 hlm. 208 
14

 Muhammad Novandi, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Melalui Unit Pelayanan Cepat (UPC) Di Kota Bandar Lampung, (Bandar Lampung: Fakultas 

Hukum Universitas Lampung), 2009, hlm. 28 
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2.3  Proses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor  

 

Proses pelayanan  konvensional yang terdapat di Samsat untuk melayani para 

wajib pajak kendaraan bermotor adalah sistem antrian, Sistem antrian adalah 

suatu himpunan pelanggan, pelayan dan suatu aturan yang mengatur kedatangan 

para pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Unit yang memerlukan pelayanan 

disebut pelanggan  (customer) dan yang melayani disebut pelayan (server). Dalam 

sistem antrian terdapat unit-unit yang memerlukan pelayanan menolak memasuki 

sistem antrian jika antrian itu terlalu panjang yang lebih dikenal dengan istilah 

balking. 
15

 Pelanggan yang tak sabar dan memutuskan untuk meninggalkan sistem 

sebelum dilayani dinamakan reneging. 16 

Komponen Sistem Antrian : 

a. Kedatangan 

Pola kedatangan para pelanggan dicirikan oleh waktu antar kedatangan, 

yakni waktu antara kedatangan dua pelanggan yang berurutan pada suatu 

fasilitas pelayanan. Pola ini dapat deterministik (yakni, diketahui secara 

pasti) atau berupa suatu variabel acak yang distribusi probabilitasnya 

dianggap telah diketahui. Pola ini dapat bergantung pada jumlah 

pelanggan yang berada dalam sistem, atau tidak bergantung pada keadaan 

sistem antrian ini. Para pelanggan datang satu per satu atau secara 

berombongan. Bila tidak disebutkan secara khusus, maka anggapan 

standarnya adalah bahwa semua pelanggan tiba satu per satu; 

 

                                                           
15

 Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 1999, hlm.7 
16

 Sri Mulyono, Riset Operasi, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia), 2002. hlm. 276 
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b. Pelayanan  

Pola pelayanan dicirikan oleh waktu pelayanan (service time), yakni 

waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani seorang 

pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik, atau berupa 

suatu variabel acak yang distribusi probabilitasnya dianggap telah 

diketahui. Para pelanggan dapat dilayani oleh satu pelayan atau 

membutuhkan suatu barisan pelayan. Bila tidak disebutkan secara khusus, 

maka anggapan dasarnya adalah bahwa satu pelayan saja dapat melayani 

secara tuntas urusan seorang pelanggan; 

c. Fasilitas pelayanan 

Fasilitas pelayanan berkaitan erat dengan bentuk baris antrian,   yaitu : 

1. Bentuk series 

dalam satu garis lurus ataupun garis melingkar; 

2. Bentuk paralel  

dalam beberapa garis lurus yang antara yang satu dengan yang lain 

paralel. 

a. Disiplin antrian adalah aturan dimana para pelanggan dilayani, atau 

disiplin pelayanan (service discipline) yang memuat urutan (order) 

para pelanggan menerima layanan. 

b. Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, mencakup 

yang sedang dilayani dan yang berada dalam antrian, yang dapat 

ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Sebuah 

sistem yang tidak membatasi jumlah pelanggan di dalam fasilitas 

pelayanannya memiliki kapasitas tak terhingga, sedangkan suatu 
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sistem yang membatasi jumlah pelanggan memiliki kapasitas 

berhingga. 

c. Sumber Pemanggil dalam fasilitas pelayanan, yang berperan sebagai 

sumber  pemanggilan dapat berupa mesin maupun manusia. Bila ada 

sejumlah mesin yang rusak maka sumber pemanggilan akan 

berkurang dan tidak dapat melayani pelanggan.
17

 

 

2.3.1  Proses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan 

          Cepat/Samsat Drive Thru   

 

Unit Pelayanan Cepat adalah  layanan  pengesahan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), Pembayaran  Pemilikan Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan  Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  

(SWDKLLJ)  yang tempat pelaksanaannya di luar gedung kantor 

bersama SAMSAT memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi 

tanpa harus turun dari  kendaraan bermotor yang dikendarainya. Tujuan 

dibuatnya Sistem Drive Thru adalah untuk membangun budaya tertib 

membayar pajak dikalangan masyarakat. Sistem Dan Prosedur Layanan 

Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru : 

Adapun Sistem Layanan Samsat Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive 

Thru sebagai berikut : 

1. Layanan Unit Pelayanan Cepat terdiri dari 2 (dua) loket yaitu : 

a. Loket 1 Pendaftaran dan Pengesahan. 

                                                           
17

 Seminar Ttg. Peran Penyuluhan P2K Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Senin 28 

November 2011 
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b. Loket 2 pembayaran dan penyerahan. 

2. Pendaftaran Pengesahan pada ayat 1 (satu) huruf a ditandai dengan 

stempel dan paraf petugas pendaftaran. 

3. Layanan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru melayani 

kendaraan bermotor dengan identifikasi sesuai dengan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan  (STNK)  yang digunakan pada saat pendaftaran. 

4. Layanan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru tidak melayani 

kendaraan blokir dan kendaraan bermotor angkutan penumpang 

umum diperuntukan pada kendaraan roda empat. 

5. Petugas loket pendaftaran menerima dokumen dari wajib pajak 

berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli, Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) Asli, selanjutnya melakukan penelitian terhadap kebenaran 

dokumen dan melakukan validasi dokumen dengan scanner. 

6. Petugas loket Pembayaran dan Penyerahan memberitahukan jumlah 

pembayaran yang seharusnya dan selajutnya menerima pembayaran 

serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak. 

7. Pemanfaatan layanan drive thru disesuaikan dengan situasi kondisi 

masing-masing daerah.
18

 

 

 

 

Masuk         Bank Lampung   Keluar 

                                                           
18

 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34718/4/Chapter%20II.pdf diakses pada tanggal 

10 Januari 2013 

LOKET II 
LOKET I 

SELESAI Pengesahan 

Berkas 

Masukan 

berkas 

pemohon Pembayaran 

pajak 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34718/4/Chapter%20II.pdf
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Gambar 1.  Alur Kerja Unit Pelayanan Cepat dan Proses Pembayaran 

Wajib pajak memberikan dokumen Buku Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB),  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kepada 

petugas yang berada diloket I, kemudian petugas memasukan data 

dokumen yang diterima dari wajib pajak ke aplikasi pembayaran, 

setelah data yang ada valid, petugas memberikan struk pembayaran 

pajak yang harus dibayar kepada petugas kasir. Wajib pajakpun 

membayar jumlah yang telah diberitahukan oleh petugas kasir. 

Kemudian wajib pajak dapat menerima dokumen yang telah diproses 

oleh petugas di loket II. Setelah semua proses selesai, wajib pajakpun 

dapat meninggalkan loket pembayaran di Unit Pelayanan Cepat/Samsat 

Drive Thru tersebut. 

 

2.3.2 Tolak Ukur Evaluasi Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru 

 

Vincent Gesperz, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan, meliputi 

dimensi-dimensi berikut : 

1. Ketaatan waktu  pelayanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan 

 waktu proses.  

2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan keakuratan pelayanan dan 

 bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, berkaitan 

dengan perilaku orang-orang yang berintegrasi langsung kepada 

pelanggan eksternal. 
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4. Tanggung jawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan 

 penanganan keluhan pelanggan eksternal (masyarakat). 

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya 

petugas yang melayani dan fasilitas pendukung.  

6. Kenyamanan mendapat pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi 

dan petunjuk panduan lainnya. 

7. Atribut pendukung lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang 

tunggu, fasilitas musik, AC, dan lain-lain.
19

 

 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan  itu dituntut kualitas 

pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapatdiakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secaramemadai serta mudah dimengerti; 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip; 

4. efisiensi dan efektivitas Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat 

mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

                                                           
19

 Ditjen Pemerintahan Umum 
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pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat; 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, dan lain-lain; 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.
20

  

 

Lenvine mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja organisasi publik, yakni : 

1. Responsivitas (responsiveness) : menggambarkan kemampuan 

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penilaian responsivitas 

bersumber pada data organisasi dan masyarakat, data organisasi 

dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan dan program 

organisasi, sedangkan data masyarakat pengguna jasa diperlukan 

untuk mengidentifikasi demand dan kebutuhan masyarakat. 

2. Responsibilitas (responsibility): pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit 

atau eksplisit. Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan 

                                                           
20

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2006, hlm.6 
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dengan mencocokan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi 

dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam organisasi. 

3. Akuntabilitas (accountability): menunjuk pada seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat 

politik yang dipilih oleh rakyat. Data akuntabilitas dapat diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti penilaian dari wakil rakyat, para 

pejabat politis, dan oleh masyarakat.
21

 

 

2.3.3  Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Unit Pelayanan Cepat/ 

Samsat Drive Thru 

 

Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Indonesia perlu bersinergi 

dan saling mengisi dalam mendukung bekerjanya keseluruhan sistem 

itu secara optimal. Faktor-faktor penentu meliputi : 

Regulasi tentang Pelayanan Publik  

a. Regulasi pelayanan publik berwujud seperangkat peraturan 

perundang-undangan, yang sebagian besar merupakan kaidah-

kaidah hukum administrasi negara, yang memberikan dasar 

hukum dari beroperasinya sistem palayanan  publik. Peraturan-

peraturan hukum yang menjadi dasar keabsahan adalah : 

1. Keberadaan hukum (legal existence) institusi-institusi 

administrasi negara penyelenggara pelayanan publik. 

                                                           
21

Makalah Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, 2008, hlm. 4 



19 
 

 
 

2. Bekerjanya struktur organisasi, pengisian jabatan dan fungsi 

penyelenggara pelayanan publik dengan pejabat dengan 

kualifikasi dan kompetensi tertentu. 

3. Penetapan dan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, 

kewenangan dan hak-hak penyelenggaraan pelayanan publik. 

4. Pengakuan kedudukan, dan penegakan hak, kewajiban, serta 

tanggung jawab warga masyarakat pengguna pelayanan jasa 

publik. 

5. Penetapan berlakunya proses/prosedur penyelenggaraan 

pelayanan jasa publik serta standar minimum pelayanan (tolok 

ukur kinerja/hasil kerja kualitas produk) termasuk indeks 

kepuasan masyarakat dan proses/prosedur pengajuan dan 

pelayanan keluhan publik (publik complaint/public 

grievance). 

6. Berlakunya standar perilaku (standard of conduct) para 

penjabat penyelenggara pelayanan publik. 

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Dimaksud dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik 

adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam 

pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kerja bagi 

setiap lembaga penyelenggaraan  pelayanan publik. Asas-asas 

penyelenggaraan dikategorikan sebagai asas-asas umum 

administrasi publik yang baik (general principles of good 

administration) dan azas bersifat adaptif.  Bersifat umum karena 
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asas ini secara langsung menyentuh hakekat pelayanan publik 

sebagai wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan/atau tugas 

pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan. Bersifat 

adaptif, karena asas-asas ini secara tidak langsung bersentuhan 

dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, baik di 

bidang pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, 

ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut . Asas-asas 

pelayanan publik antara lain : 

1. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak  boleh 

mengutamakan  kepentingan pribadi dan atau golongan; 

2. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan 

kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan; 

3. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan 

suku, ras, agama,  golongan, gender, dan status ekonomi; 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan  hak 

harus sebanding dengan kewajiban yang  harus dilaksanakan, 

baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; 

5. Keprofesionalan, yaitu Pelaksanaan pelayanan  harus 

memiliki kompetensi yang sesuai  dengan  bidang  tugas; 

6. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran  serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan  pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat; 



21 
 

 
 

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga 

negara berhak memperoleh pelayanan yang adil; 

8. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan 

mudah mengakses dan  memperoleh informasi mengenai 

pelayanan yang diinginkan; 

9. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga  

tercipta keadilan dalam pelayanan. ketepatan waktu, yaitu 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu  

sesuai dengan standar pelayanan; 

11. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap 

jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau.
22

 

 

2.4 Fungsi Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru 

 

Pada Pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sesuai tugas 

pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang, mempunyai kewajiban 

dalam Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum, Meliputi 

Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian 

Dan Pembinaan Serta UPPD. Salah satu pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 
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 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan-Publik 
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Provinsi Lampung kepada masyarakat yang di lakukan di Samsat adalah  

pelayanan dalam hal penyelenggaraan penerbitan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK), Buku Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dalam pelaksanaannya dilakukan 

bersama sama oleh 3 penyelenggaraan negara yaitu Polri, Dipenda dan Jasa 

Raharja yang telah diatur dalam  instruksi bersama Menhankam, Menteri dalam 

Negeri dan Menteri Keuangan N0. 6/ IMK/0.14/1999 tentang pelaksanaan Samsat 

Dalam Inbers telah diatur Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing instansi. 

Adapun Fungsi utama yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam  

pelaksanaan  Pelayanan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru adalah sebagai 

berikut;  

1. Fungsi pelayanan masyarakat (pubic service function); 

2. Fungsi pembangunan (development function); 

3. Fungsi perlindungan (protection function).
23

 

 

Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru  hingga saat ini hanya ada dua unit di 

Provinsi Lampung  yaitu di Samsat Bandar Lampung dan Samsat Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat lebih 

meningkat dan  memberikan kontribusi yang positif kepada pendapatan daerah  

khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Adapun tujuan dibuatnya Unit 

Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru sebagai berikut;  

a. Melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih efektif dan 

efisien/percepatan pelayanan kepada masyarakat selaku pemilik kendaraan 
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bermotor agar benar-benar merasa mendapatkan pelayanan Samsat dengan 

mudah, cepat dan baik; 

b. Mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, banyaknya calo 

atau perantara yang menghadang menawarkan jasa pengurusan setiap masuk 

kedalam Samsat dan pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

yang memakan waktu lama,  serta kesan birokrasi yang berbelitbelit sudah 

menghantui masyarakat pemilik kendaraan sebelum melakukan proses di 

Samsat. 

c. Membangun budaya tertib membayar pajak dikalangan masyarakat; 

d. Meningkatan Pendapatan  Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan 

pelayanan/pungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Lampung. 

 

2.5 Konsep Perpajakan 

 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu 

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus 

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan  

kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber 

keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan  keuangan pusat 

dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 
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 Berkaitan dengan  hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan  perlu 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu 

diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek  pendapatan. Dalam  

jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah 

dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah 

yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanann 

efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah akan meningkatkan 

produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan 

sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan  studi, proses dan waktu 

yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna 

mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang 

dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.  

 

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih 

konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar 

kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang 

berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan  pada sistem pemungutan pajak 

cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan 

jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak 

optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi 

pemungutan pajak daerah dan  retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Memperluas basis penerimaan  
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Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat 

dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan  ekonomi dianggap 

potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial 

dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki 

penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 

b. Memperkuat proses pemungutan 

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu 

antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya 

tarif retribusi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); 

c. Meningkatkan pengawasan 

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan 

pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses 

pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi 

terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan 

pelayanan yang diberikan oleh daerah; 

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan 

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 

prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, 

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 

e. Meningkatkan  kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi 
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terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat 

dilakukan.
24

 

 

 

 

2.6 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Memahami mengapa seseorang harus membayar pajak yaitu untuk membiayai 

pembangunan yang terus dilaksanakan. Maka perlu dipahami dipahami  dahulu 

akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa Negara dalam 

menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga 

kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan  

maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang 

dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi 

”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Dari uraian 

diatas tampak bahwa karena kepentingan rakyat, Negara memerlukan dana untuk 

kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat 

itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan  pajak. Pemungutan pajak 

haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan agar setiap pajak 

yang akan dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang.  
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Berdasarkan hasil Amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut menjadi diatur 

dalam Pasal 23 a yang selengkapnya berbunyi “Pajak dan Pemungutan yang 

bersifat memakasa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. 

Pemungutan pajak yang yang harus berlandaskan undang-undang ini berarti 

pemungutan pajak tersebut mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui 

Perwakilanya Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) yang disebut “berasaskan yuridis”. 

Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak 

Negara dalam memungut pajak
25

 Beberapa Pendapat pakar tentang definisi pajak 

diantaranya dalam kutipan sebagai berikut: 

1. N.J. Feldmann 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, 

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.” 

2. M.J.H. Smeets 

“Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma 

umum, dan yang dapat dipaksakanya, tampa adanya kontra-prestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal yang individual ; maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah”. 

”Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgerter  

saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi  mengatur pada definisinya.” 

3. Soeparman Soemahamidjaja 
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“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 

pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Ia 

mencantumkan iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak 

dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga 

perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat 

terlalu berlebihan kalu khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur 

paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidakk ada 

kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. 

4. Rochmat Soemitro 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra-

prestasi), yang langung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur „dapat dipaksakan‟ artinya bahwa 

bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan 

menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan 

melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan sedangkan 

terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukan jasa timbal-balik 

tertentu, seperti halnya dengan retribusi. 

 

Dari empat pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur 

yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu : 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang; 

2. Sifatnya dapat dipaksakan; 
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3. Tidak ada konta-prestasi (imbalan) yang langsung  dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak; 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat 

maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

 

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara 

yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, 

pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat itu sendiri  

mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besaran 

pemungutan pajak.
26

  

 

2.6.1 Jenis Pajak 

 

Jenis-jenis pajak dapat dikenakan digolongkan dalam tiga golongan  

yaitu menurut sifatnya, sasarannya/objeknya, dan  lembaga 

pemungutannya. 

a.   Menurut Sifatnya 

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung.  

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul 

sendiri wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain 
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serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu 

misalnya pajak penghasilan; 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 

kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 

peristiwa-peristiwa tertentu saja , misalnya pajak Pertambahan Nilai. 

b.   Menurut Sasaranya/Objeknya 

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dibagi dua pajak subjektif dan 

pajak objektif; 

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-

tama memerhatikan keaadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). 

Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan 

objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau 

tidak, misalnya pajak penghasilan. 

Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama 

memerhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau 

peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 

Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang 

mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, 

misalnya: Pajak Pertambahan Nilai. 

c.   Menurut Lembaga Pemungutnya 

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu 

jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah; 
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Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen Keuangan 

cq. Direktorat Jenderal Pajak. hasil dari pemungutan pajak pusat 

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan 

anggaran Pendapatan darri Belanja Negara (APBN).  

Jenis pajak pusat : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Penjualan atas Barang  Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, 

Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai. 

Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah  yang dalam  pelaksanaannya sehari-hari 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah  Provinsi Lampung. Hasil 

dari Pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukan sebagai 

bagian  dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dikelola 

oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah: 

1.  Pajak Daerah Tk. I terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok.  

2. Pajak Daerah Tk.II terdiri atas : 

a. Pajak Hotel. 
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b. Pajak Restoran. 

c. Pajak Hiburan. 

d. Pajak Reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir.  

h. Pajak Air Tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.6.2 Manfaat Pajak 

 

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau 

keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber 

penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit 

untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari 

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek 

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan 

menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan 

untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai 

dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari 
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pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. 

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu 

negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter 

(fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi 

pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang 

lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh 

karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk 

tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya 

kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat 

dikurangi secara maksimal.
27

 

 

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 14 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyatakan bahwa pajak 

kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dimaksudkan yaitu semua 

kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

                                                           
27

http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html 

diakses pada tanggal 10 Januari 2012. 

http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html


34 
 

 
 

Pokok Pengaturan sesuai undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (PDRD)  yaitu : 

1. Objek Pajak 

Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau 

penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk kendaraan bermotor 

adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang 

dioprasikannya di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor 

yang dioprasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross 

Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross tonnage). 

2. Pengecualian sebagai objek pajak  

a. Kereta Api 

Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

b. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik, dan 

lembaga-lembaga internasianal yang memperoleh yang 

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan; 

c. Objek pajak lainnya yang diteteapkan dalam peraturan daerah. 

3. Subjek Pajak 

Sebagai subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam 

hal subyek pajak kendaraan bermotor adalah badan, kewajiban 

pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan. 

4. Dasar Pengenaan Pajak 
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5. Sebagai dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor yaitu 

hasil perkalian dari dua unsur pokok: 

1. Nilai jual kendaraan bermotor 

Besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditentukan harga pasaran 

umum yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang akurat. Harga pasaran umum dimaksud pasaran umum pada 

minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Khusus 

kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk 

alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar 

pengenaan pajak kendaraan  bermotor adalah nilai jual kendaraan 

bermotor. Perhitungan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat 

pertimbangan dari Menteri Keuangan, demikian penghitungan 

dasar pengenaan pajak  juga akan ditinjau kembali setiap tahun; 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan 

dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 

bermotor.28 

 

2.6.3 Fungsi Pajak 

 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas 
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maka pajak sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak 

yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir); 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Contoh : dimasukkannya pajak dari APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

2. Fungsi mengatur (Reguler); 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman 

keras, barang mewah dapat ditekan.
29

 

3. Fungsi stabilitas; 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 

dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan; 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai  semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 
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kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.
30

 

 

 

 

 

2.7 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Bila membicarakan tentang dasar membicarakan mengenai peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pelaksanaan  pajak kendaraan bermotor. Dasar 

hukum mengenai pajak kendaraan bermotor antara lain mengacu pada
31

 : 

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

d. Undang-Undang Nomor  25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik. 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

f. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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g. Peraturan  Pemeritah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

i. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

 


