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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak progresif merupakan pajak pemungutan pajak dengan persentase 

yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan 

harga atau nilai objek pajak.ini membuat tarif pajak pemungutan pajak akan 

semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai 

objek pajak mengalami kenaikan.pajak progres akan di terapkan kepada pemilik 

kendaraan R2 (Roda 2) & R4 (Roda 4) apa bila pemilik kendaraan memiliki 

kendaraan melebihi dari 1, 2, 3 atau seterusnya dikenakan tarif yang berbeda. Jika 

pemilik kendaraan tersebut memiliki kesamaan nama pemilik dan alamat tempat 

tinggal pemilik yang sama akan di kenakan pajak progresif. Dasar pengenaan 

pajak tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009,ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan R2 & R4 ditetapkan 

sebagai berikut :  

a) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 

1 persen,sedangkan paling besar 2 persen. 

b) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua,ketiga,dan seterusnya dibebankan 

tarif paling rendah 2 pesen dan paling tinggi 10 persen [1]. 

Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan 

untung menetapkan besarnya. Syratnya jumlah tarif tersebut tidak melebihi 

rentang yang dicantumkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Namun karena masih banyak dari wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya 

tentang penerapan pajak progresif ini,menyebabkan terjadinya permasalahan pada 

saat wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak kendaraan R2 & R4, maka di 

kenakan tarif lebih besar yang disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas 

nama pemilik yang sama dan alamat tempat tinggal yang sama. meskipun 

kendaraan tersebut sudah tidak dimilikinya lagi, namun kendaraan tersebut masih 

atas namanya dan alamat tinggalnya sehingga di kenakan pajak progresif atas 
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kendaraan yang sudah tidak dimilikinya lagi. Maka dari itu bagi pemilik 

kendaraan yang telah melakukan jual beli atau memindahtangankan kendaraannya 

agar segera melakukan pemblokiran kendaraanya (Surat Tanda Kendaraan 

(STNK)) agar tidak terkena pajak progresif [2]. 

 Maka dari ini semua pembelokiran kendaraan yang awalnya masih 

menggunakan sistem manual akan diubah menjadi sistem otomatis yang lebih 

efektif berbasis android mobile untuk pemilik kendaraan R2 & R4. Maka dari hal 

tersebut di buatlah sistem apliksi berbasis android untuk memudahkan pemiliki 

kendaraan  memblokir kendaraan yang telah dijualnya agar pemilik kendaraan 

yang pertama tidak terkena pajak progresif atau pajak tambahan karna memiliki 

lebih dari satu kendaraan dan  menyediakan hal untuk mempermudahkan pemilik 

kendaraan untuk memblokiran kendraan R2 dan R4 tersebut secara tidak langsung 

datang ke Satu Menunggal Satu Atap (SAMSAT) terdekat. Aplikasi tersebut 

untuk memberi keuntungan dan kemudahan bagi pembelokir kendaraan di saat 

kesibukan/keperluan hingga tidak dapat langsung untuk datang ke SAMSAT 

melakukan pemblokiran. Bagi pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu 

unit kendaran yang sama dengan nama dan alamat yang sama.kebijakan ini diatur 

dalam peraturan daerah provinsi tentang perubahan 2 tahun 2015tentang 

perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan 

bermotor,berikut pajak progresif pribadi yang dikenakan untuk kepemilikan 

pertama sampai seterusnya.maka dari itu, bagi pemilik kendaraan yang telah 

melakukan jual beli atau memindah tangankan kendaraannya agar bisa segera 

melakukan Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) agar tidak 

terkena pajak progresif [4]. 

 Dengan ini aplikasi tersebuh telah mempermudah para pengguna 

kendaraan R2 dan R4  yang ingin membelokir kendaraannya seketika kendaraan 

tersebut telah di jual/beralih tangan dengan pengguna yang baru ataupun terjadi 

kerusakan berat hingga melakukan pemblokiran kendaraan secara permanen, 

penahanan oleh peroses hukum yang berprinsip  penahan sementara. Jika 

kendaraan roda empat utama mu yang kamu lakukan pembelokiran, proses 

penahanan secara hukum, kerusakan berat. maka kamu bisa melakukan blokir 
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kendaraan utama mu saja dan masih bisa menggunakan kendraan yang lain kamu 

miliki apabila kendaraan tersebut itu masih tersedia dan tidak terlaporkan 

melakukan pembelokiran. Saat kendaraan utama sudah di blokir kendaraan lainya 

yang kamu miliki tetap bisa digunakan untuk beraktifitas normal sebagaimana 

mestinya [3]. 

 Beberapa penelitian yang berkaitan yang telah dilakukan sebelumnya 

seperti penelitian dari [1], yang berjudul kewenangan pemerintah provinsi bali 

dalam pemungutan pajak progresif. Penelitian dari [2], yang berjudul analisis 

penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis 

daerah (UPTD) kota manado. Penelitian dari [3], yang berjudul analisis 

pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor the four maxims 

(studi kasus SAMSAT kabupaten pasaman barat provinsi sumatra barat). 

Penelitian menurut dari [4]), yang berjudul Penerapan Pajak Progresif terhadap 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur 

Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT 

Malang Kota). Penelitian menurut [5], berjudul perlindungan hukum terhadap 

penjual dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor dalam hubungannya 

kewajiban pembayaran pajak progresif di kota pontianak. 

Menurut uraiaan diatas, maka akan sangat terbantu jika pembuatan sistem 

aplikasi android  untuk data pelanggan diterapkan. Oleh karena itu,penulisan 

melakukan penelitian dengan judul Rancangan  Pembelokiran Kendaraan R2 & 

R4 Berbasis Android Mobile Di kantor UPT SAMSAT Sungailiat, Bangka. 

Secara tidak langsung UPT SAMSAT Sungailiat mengambil keuntungan dalam 

mempromosikan sistem aplikasi terbarunya untuk membantu pengguna kendaraan 

dengan secara mudah dan peraktis untuk melakukan pembelokiran R2dan R4 agar 

pengguna atau masyarakat dapat kepuasan dalam layanan SAMSAT tersebut dan 

dapat apresiasi bagi SAMSAT tersebut (Indeks kepuasan masyarakat).  

Maka penulis ingin membuat sebuah analisa dan perancangan aplikasi 

pemblokiran progresif yang serupa, namun dengan menggunakan sistem yang 

berbasis Android .Dimana aplikasi tersebut memiliki kegunaan yang sama yaitu 

untuk mempermudah konsumen dalam memblokir suatu kendaraan. 
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 Keunggulan dari sistem yang berbasis Android ini yaitu konsumen dapat 

lebih cepat dalam mengakses kedalam sistem dalam melakukan pemblokiran 

kendaraan. 

1.2  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Agar dapat perancangan aplikasi ini akan berguna dan bermanfaat bagi 

masyarakat untuk melakukan pengecekan pajak perogresif dan melakukan 

pemblokiran kendaraan R2 & R4. 

2. Aplikasi tersebut berjalan dengan mudah dan dapat membantu pengguna 

kendaraan R2 & R4. 

3. Agar aplikasi yang di rancang ini dapat di pergunakan di UPT SAMSAT 

Sungailiat Kab. Bangka. Supaya lebih mempermudah pendapatan daerah 

di wilayah masing-masing. 

1.3  Rumusan Masalah  

Bagaimana model perancangan aplikasi Pemblokiran Kendaraan Roda 

Dua dan Roda Empat Berbasis Android Mobile. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut 

pandang yang berbeda.  

2. Penelitian ini diharapakan dapat berguna untuk menambah wawasan 

dalam Ilmu Administrasi Negara dan Daerah, khususnya tentang sejauh 

mana kebijakan tersebut memperluas pelayanan pajak masyarakat.  

3. Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan saran bagi 

SAMSAT agar lebih memperluas pelayanan pemblokiran Pajak dalam 

kebijakan pajak pemblokiran bagi kendaraan R2 & R4 yang diberikan 

kepada masyarakat luas (publik) sebagai penerima layanan. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Pembahasan kuliah kerja praktek ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah didalam pembahsan sitem. Tiap bab masih merupakan satu 

kesatuan dengan menggunakan perincian sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau 

definisi tentang rancangan aplikasi yang dibuat dan 

batasan pemrogaman yang akan digunakan untuk 

mengembangkan rancangan aplikasi ini. 

 BAB III : ORGANISASI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang instansi KP 

(Kerja Praktek), struktur organisasi, tugas , spesifikasi 

kegunaan komputer yang digunakan, tugas dan wewenang 

setiap bagian organisasi. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan perancangan 

dan evaluasi dari program yang di buat rancangan layar 

dari rancangan yang dibuat. 

 BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari 

laporan, menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan 

masalah serta saran yang dapat diberikan pengguna 

rancangan ini. 

 


