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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penulisan Tugas Akhir 

yang berjudul Tinjauan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Rasio 

Realisasi Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan 

Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Demak dapat 

disimpulan, bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Tahun 2015 

tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena : 

a. Penetapan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 tinggi. 

Penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 sebesar 

Rp. 72.648.000.000 merupakan target kinerja UP3AD Kabupaten Demak untuk 

direalisasikan. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2011 s/d 2014 yang rata-rata 

setiap tahunnya mengalami kenaikan + sebesar 10%, maka penetapan target 

penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di UP3AD Kabupaten Demak 

sebesar Rp. 72.648.000.000 atau naik sebesar 45,66% dirasakan cukup berat. 

b. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, untuk membayar Pajaknya tepat waktu. 

Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan 

atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor . 

 Sebagai wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, mereka mempunyai 

kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotornyatepat waktu. Adapun 

pembayaran pajaknya dapat dilakukan pada kurun waktu satu tahunan ataupun 

pembayaran 5 tahunan. 

Kenyataannya banyak wajib pajak yang lupa untuk membayarkan pajaknya 

bahkan ada yang sengaja untuk tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor 

dikarenakan hanya digunakan di pedesaan untuk digunakan kegiatan pertanian. 
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Selain itu juga dijumpai wajib pajak yang beralasan karena kendaraan tersebut 

hilang atau pemiliknya sudah meninggal.  

Akibat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun 

selalu mengalami kenaikan. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar 

pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak 

tercapainya Target penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten 

Demak Tahun 2015. 

c. Adanya kendaraan bermotor yang mutasi ke daerah lain. 

Faktor lain yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 

tahun 2015 tidak mencapai target yaitu banyaknya kendaraan bermotor yang 

mutasi ke luar daerah. Banyaknya kendaraan bermotor yang mutase ke luar 

daerah tidak sebanding dengan kendaraan bermotor yang mutasi masuk ke daerah 

Demak. Hal ini tentu mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang 

sulit untuk mengimbang kenaikan-kenaikan target pajak kendaraan bermotor tiap 

tahunnya terutama Tahun 2015 yang dirasakan kenaikannya cukup tinggi. Hal ini 

menyebabkan tidak tercapainya target pajak kendaraan bermotor.  

 


