
44 

 

BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sidoarjo, sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor, pajak progresif dari tahun 2014-2016 terus mengalami penurunan 

sedangkan penerimaan BBNKB pada tahun 2015 mengalami penurunan dan 

kembali meningkat pada akhir tahun 2016. 

2. Sebagian besar Wajib Pajak yang menjual kendaraan bermotornya belum 

melaporkan lapor jual ke SAMSAT Sidoarjo 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di Sidoarjo: 

a. Hukum pajak 

b. Tingkat kesadaraan Wajib Pajak 

c. Penetapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor 

4. Tujuan pengenaan kebijakan Tarif Pajak Progresif di Jawa Timur khususnya 

Sidoarjo adalah menyeimbangkan masyarakat menengah ke bawah dengan 

menengah keatas. Dalam hal ini, kelompok masyarakat menengah keatas 

bisa menyuplai atau menambah PAD dalam rangka proses pembangunan 

daerah. 
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3.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Agar penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor atas nama 

dan/atau alamat yang sama dapat sepenuhnya diterapkan, Dinas Pendapatan 

Daerah Jawa Timur UPTD Sidoarjo harus membenahi sistem informasi data 

kepemilikan kendaraan bermotor dengan memanfaatkan e-KTP. Untuk itu 

Pemprov Jatim harus segera menyelesaikan pembuatan e-KTP. 

2. Dispenda Sidoarjo harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik 

melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner atau leaflet) dan 

media ellektronik agar masyarakat lebih memahami tentang Pajak Progresif 

dan Bea Balik Nama 

3. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan 

bermotor, diharapkan wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik 

mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan 

bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif 

terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi. 

4. UPTD Sidoarjo sebaiknya mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat 

mengendalikan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Sidoarjo. 

Dapat dilakukan dengan membuat beberapa alternatif kebijakan diantaranya 

pembatasan usia kendaraan bermotor, pengendalian produksi kendaraan 

bermotor baru, guna mengurangi volume kendaraan yang ada di Sidoarjo. 

5. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan 

diharapkan dapat menambah kas daerah yang mana nantinya pengalokasian 

dananya dapat sesuai dengan program pembangunan daerah. 
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