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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

 

Berdasarkan  uraian pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini 

maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :  

1. Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Unit Pelayanan Cepat/Samsat 

Drive Thru di Provinsi Lampung sudah dilaksanakan secara optimal  Hal ini 

terlihat dari masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mereka, dalam 

prosedur pelayanan masih ada saja faktor penghambat yang datang dan bisa 

ditangani oleh petugas walaupun belum optimal tetapi tetap sangat membantu 

dalam  pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak. Dari 

indikator berdasarkan  MEN.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik  adanya standar 

pelayanan yang merupakan pedoman untuk melaksanakan pelayanan publik 

menjadi tolak ukur efektif tidaknya suatu pelayanan. 

2. Faktor-faktor  penghambat yang dihadapi dalam  pelayanan  pembayaran 

pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung yaitu ; 

1. Sektor sumber daya manusia  

Sumber daya manusia dalam  hal ini pegawai dituntut secara profesional 

mampu melakukan pelayanan dengan baik kepada wajib pajak; 

2. Sektor sarana prasarana 
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Kurang memadainya sarana dan  prasarana fisik seperti gedung/kantor, 

halaman parkir ruang tunggu serta fasilitas dan sarana pendukung 

lainnya harus dapat diperbaiki guna mendukung terlaksananya 

pelaksanaan pelayanan yang baik dan menyenangkan; 

3. Sektor pelayanan 

Layanan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru yang pertama ialah 

sikap (attitude) keberhasilan pelayanan akan sangat tergantung pada 

orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedua ialah konsep perhatian 

(attention) dalam melakukan kegiatan pelayanan, seorang petugas pada 

jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati 

keinginan masyarakat, apabila setiap petugas menanamkan kedua konsep 

tersebut maka pelayanan akan optimal, dan kepuasan masyarakat akan 

kinerja pemerintah akan meningkat.   

 

5.2 SARAN 

 

Peneliti memiliki beberapa saran untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah daerah Provinsi Lampung membuat sistem 

pelayanan Unit Pelayanan Cepat/Samsat Drive Thru secara menyeluruh 

yang tersebar di Provinsi Lampung guna mengoptimalkan  pelayanan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat, dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan 

pelayanan demi kepuasaan wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

pajak kendaraannya; 
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2. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat  mengoptimalkan sarana 

dan prasaranana yang telah ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

yang berdampak baik bagi masyarakat khususnya wajib pajak dalam  

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor; 

3. Cepat tanggap dalam menangani kendala-kendala atau masalah yang 

terjadi dilapangan, sehingga tujuan yang seharusnya yaitu memberikan 

pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak dapat tercapai. 

4. Pembayaran pajak kendaraan roda dua selayaknya juga dapat dilakukan 

seperti pembayaran pajak  kendaraan  roda empat. Hal ini bertujuan untuk 

pemerataaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang optimal 

dan efisien di seluruh jenis kendaraan bermotor. 

 

 


