
 

EVALUASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS ELEKTRONIK SAMSAT 

Rahayu Lestari Bachmid1 

Dosen Pembimbing Teguh Santoso2 & Zakariya3 

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas 

17 Agustus 1945, Surabaya 

Email: rbachmid2@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program E-Samsat 

khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya dengan menganalisis 

Efektivitas dan Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat dalam program E-Samsat. 

Penelitian ini menggunakan Metode Evaluatif dengan teknik pengumpulan data dalam 

bentuk wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur, Samsat Surabaya dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa itu program E-Samsat Surabaya belum 

menunjukkan manfaat yang signifikan, sehingga terbukti masih belum cukup efektif 

dalam hal administrasi. Faktor pendukung dalam E-Samsat ini meliputi, dalam hal 

waktu lebih cepat daripada membayar pajak konvensional, metode pembayaran lebih 

mudah dengan sistem PPOB (payment point bank) serta bekerja sama dengan berbagai 

Bank, dan Indomart. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah bahwa E-

Samsat belum sepenuhnya Online, hingga kurangnya sosialisasi E-Samsat kepada 

publik. Masalah internet dan koneksi juga menjadi kendala dalam penggunaan E-

Samsat. Sebagai rekomendasi untuk mencapai tujuan E-Samsat yang lebih baik, antara 

lain diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan polisi mengenai 

E-Samsat untuk menjadikan E-Samsat dengan sistem online penuh. Pemerintah dan 

Bapenda Jawa Timur diharapkan dapat memberikan sosialisasi langsung kepada 

masyarakat seperti Universitas maupun setiap Kelurahan.  
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Abstract 

This Research was conducted to know the Evaluation of the E-Samsat Program Policy in 
the Special Vehicle Tax in the City of Surabaya by analyzing the effectiveness and 
supporting factors and inhibiting factors in the E-Samsat program. This Research uses 
an Evaluative Method with data collection techniques in the form of interviews and 
documentation. The objects of research are the Regional Revenue Agency of East Java 
Province, Samsat Surabaya and Surabaya Motor Vehicle Tax payer. The results of the 
research showed that it had not shown significant benefits, so it proved to be still not 
effective enough in terms of administration. Supporting factors in this E-Samsat include, 
in terms of time is faster than paying conventional taxes, payment methods are easier 
with the PPOB system (payment point of bank) as well as working with various bank 
options, and Indomart. The main inhibiting factors found were that E-Samsat was not yet 
completely – fully online, the lack of E-Samsat socialization to the public, and the habit 
of using related services was still carried out by most people of Surabaya. Internet and 
connection problems also become obstacles in the use of E-Samsat. As a recommendation 
to achieve better E-Samsat goals, it is hoped that the Regional Revenue Agency can work 
together with the police regarding E-Samsat to become a full online system. the 
government and East Java BPD can intensify direct socialization to the community such 
as the University and every villages.  
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Pendahuluan 

SAMSAT dapatQdiibaratkan sebagaiEsuatu cabangRbirokrasi yangqberada di 

tengah-tengahWbirokrasi danGmasyarakat. Pada posisinyaDdimasyarakat cabang 

SAMSAT harusamemberikan pelayananqyang memuaskanakepada masyarakat sebagai 

pengguna layananabaik pelayanan barangqmaupun pelayanan jasa. Dalamakaitannya 

denganqpemungutan pajakekendaraan bermotorbmaka SAMSAT berkewajibansuntuk 

memberikanapelayanan yangaoptimal. 

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di kota Surabaya dapat 

menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah penerimaan 

pajak daerah. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor yang ada dan perlu 

diregistrasi maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima. Dalam upaya 

mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam 

membayarkan pajaknya. Salah satu inovasi yang dibuat pemerintah provinsi surabaya 

adalah E-Samsat yang mulai diterapkan pada tahun 2010. 

DenganQadanya layananWtersebut dapatDmemudahkan wajibBpajak dalam 

membayarkanCpajaknyaatanpa harusakembali keedaerah asalcuntuk mengurusxpajak 

kendaraanatersebut.  



 

Beberapa penelitianCterdahulu masih menunjukan ketidakkonsistenan hasil 

penelitian mengenai prosedur yang elum cukup efisien , pengaruh sosialisasi pajak, 

pengetahuan pajak, kualitas pelayanan. Varibael yang pertama yaitu prosedur yang 

belum efisien. pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Farid Ramadhan di Samsat 

Manyar Surabaya tahun 2019, menyatakan bahwa program E-Samsat masih sering 

terdapat keluhan dari masyarakat mengenai prosedur pengesahanya sehingga dinilai 

belum cukup efektif. 

Variabel kedua yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara terhadap 

masyarakat. Nur farid menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan E-Samsat membuat 

msayarakat Surabaya enggan menggunakan Pembayaran sistem online tersebut karena 

dinilai belum cukup efisien. 

Penelitian berikutnya yaitu dilakukan oleh Harina Yusuf di Samsat Surabaya 

pada tahun 2019, menyatakan bahwa Kendala yang dialami oleh pengguna E-Samsat 

lainya yaitu selain prosedur yang belum cukup Efisien , masalah konekvitas sistem 

website juga dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk enggan menggunakan 

program tersebut.  

Maka, berdasarkanvuraian permasalahan diatasCpeneliti tertarikAmeneliti 

lebihidalam mengenaiiprogram E-Samsat khususnya pada pajak kendaraan bermotor. 

Sesuai dengan judul yang diambil peneliti yaitu “Evaluasi Kebijakan Program E-

Samsat khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor” 

Kajian Teori  

Menurut Tangkilisan  menyatakan jika tahapanayang cukupapenting dan sering 

terlupakanaefektivitasnya dalamQkonteks kebijakanWpublik di IndonesiaDadalah 

evaluasiakebijakan. Istilahaevaluasi memilikiIarti yangIsangat berhubungan, masing-

masingbmenunjuk padabaplikasi beberapabskala nilaicterhadap hasilBkebijakan dan 

program. Howlettcdan Rameshvmenyatakan jikaQevaluasi merupakanVpengkajian 

secara sistematikadan empiris terhadapbakibat dari kebijakanCdan program 

pemerintah yangcsedang berjalanBdan kesesuaiannyaCdengan tujuanByang hendak 

dicapai olehbkebijakan tersebut. 

Menurut MenurutbDunn terdapatcenam kriteriabyang digunakan untuk menilai 

sebuah kinerjaiberhasil atauitidakIberhasil, yaitu 



 

1. Efektivitas, fokusbdari kriteriaQini terletakCpada pencapaianBhasil. Efektivitas 

berkaitanbdengan rasionalitascteknis, selalucdiukur daricunit produkcatau layanan 

maupuncnilaicmoneternya. 

2. Efisiensi, berkaitanrdengan jumlahbusaha yangcdiperlukan untukCmenghasilkan 

tingkatxefektivitas tertentu. 

3. Kecukupan, berkaitanbdengan seberapacjauh suatuctingkat efektivitasImemuaskan 

kebutuhan, nilai, atauIkesempatan yangimenumbuhkan adanyaimasalah. 

4. Kesamaan, berkaitanndengan rasionalitasblegal danbsosial danbmenunjuk kepada 

distribusibakibat danbusaha secaracmerata antaraQkelompok-kelompok yang 

berbedacdalam masyarakat. MenurutbDunn kebijakan yangadirekomendasikan atas 

dasar kriteriaBkesamaan adalahBberkaitan denganWpendapatan,kesempatan 

pendidikanaatau pelayanan. Suatuakebijakan dapatadikatakan tidakaefektif, efisien 

danamencukupi apabilaakelompok sasaranctidak menerimavpelayanan sepertixyang 

diharapkan.  

5. Responsivitas, berkaitancdengan seberapabjauh suatu kebijakanbdapat memuaskan 

kebutuhan, preferensicatau nilaibmasyarakat.  

6. Ketepatan, berkaitanadengan rasionalitasisubstantif, karenaipertanyaan tentangihal 

ini tidakuberkenaan denganbsatuan kriteriauindividu tetapicdua atauclebih kriteria 

secaraubersama-sama. KriteriaWketepatan cenderungBmenganalisis mengenai 

manfaat dari suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran. 

  BerdasarkanQUndang-Undang RepublikWIndonesia NomorU28 Tahun 2007 

tentangbKetentuan Umumbdan Tata CaracPerpajakan Pasalb1 Ayatb1, pajakbadalah 

kontribusibwajib kepadacNegara yangbterutang olehqorang pribadibatau badancyang 

bersifatbmemaksa berdasarkancUndang-Undang, denganbtidak mendapatkanaimbalan 

secarablangsung danBdigunakan untukBkeperluan NegaraNbagi sebesar-besarnya 

kemakmuranBrakyat. BerdasarkanBwewenang, pajakBdikelompokkan menjadiCdua, 

yakni pajakvnegara danapajak daerah.  

MenurutqUndang-Undang Nomora28 tahunQ2009 tentangbPajak Daerahvdan 

Retribusi DaerahbPasal 1, pajakcdaerah adalahbkontribusi wajibckepada daerahcyang 

terutang olehaorang pribadibatau badancyang bersifatbmemaksa berdasarkancUndang-

undang,bdengan tidakbmendapatkan imbalancsecara langsungadan digunakancuntuk 

keperluanadaerah bagixsebesar-besarnya kemakmuranirakyat. Salahisatu contoh pajak 

daerahiyang sangatiberpotensi meningkatkanlpenerimaan daerahladalah PKB.  



 

BerdasarkancUndang-Undang Nomorv28 Tahunb2009, PKBbadalah pajakaatas 

kepemilikanQdan atauWpenguasaan kendaraanCbermotor. PenerimaanNdari PKB 

berpotensiNbesar meningkatkanBPAD suatubdaerah seiringBdengan bertambahnya 

kebutuhanamasyarakat atasakendaraanabermotor.  

E-SAMSATUmerupakan  layananipembayaran  pajakukendaraan  bermotoradan 

pengesahan  STNKBdengan  caraHpembayaran melaluieATM Bankayang telahibekerja 

samaadi seluruhawilayah di Indonesiaa(BJB, BCA, BRI, BNI,  dan  CIMB  Niaga).  

UntukBdapat menggunakanblayanan  e-SAMSATbini,  nomoriKTP  pemilikikendaraan  

yangQterdaftar  padaWserver  SAMSATQharus  samaGdengan  yangDtercantum  di  

rekeningBbank.  DenganHmenggunakanWe-SAMSAT,  pembayaranWPKB menjadi  

semakinBmudah  karenaBwajib  pajakbtidak perlucmendatangi kantorbSAMSAT induk 

sehinggabmenghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kehadiran  e-SAMSAT  juga dapat  

memberikanimanfaat  bagiepihak pemerintahbdaerah karena e-SAMSATbmenyediakan  

data  yangnlebih akuratGdan  realHtime  mengenaiCpenerimaan PKB.  DiRIndonesia,  

hingga  saatBini  baruBada sekitaritujuh daerahiyang menerapkanae-Samsat yakni 

DKIdJakarta, Banten,  Jawa Barat,  Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. 

Metode Penelitian 

 PenelitianQyang dilakukan iniGbersifat Evaluatif yang merupakan proses 

membuat penilaian tentang manfaat, nilai atau keseimbangan program. Penelitianqini 

mencobaqmembangun pemahamanqterkait Evaluasi kebijakan program E-Samsat 

khusunya pada pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Pemahamanbtersebut 

dibanguncmelalui hubunganbinteraktif denganbnarasumber penelitianhsehingga dapat 

diperolehSinterprestasi dariBmasing-masing narasumber. JenisQdan sumberNyang 

digunakaniadalah data primer dan dataisekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara pada 2 jenis informan yaitu Staff  front Desk 

Bapenda Jatim dan beberapa wajib pajak.  

Hasil Penelitian 

Evaluasi keijakan dalam penelitian dilihat dari eerapa aspek yaitu erdasarkan 

dua kriteriabevaluasi keijakan menurutBWilliam Dunn, yang meliputiAEfektifitas, 

efisien, kecukupan , kesamaan dancResponsivitas dan ketepatan. 

1. Efektivitas E-Samsat Surabaya 



 

a. Indikator yang  pertama adalah Efektivitas , Berdasarkan teori efektivitas oleh   

Dunn yaitu apaila penapaian tujuan semakin esar , maka semakin esar juga 

penapaian efektivitasnya. Dalam hal ini jika dilihat dari hasil wawancara dari 

Front Desk Bapenda Jatim dan Masyarakat Wajib Pajak dapat dijelaskan bahwa 

Efektivitas dalam E-Samsat dapat dikatakan Belum Cukup Efektif , dikarenakan 

sistem E-Samsat tidak sepenuhnya dilakukan secara online, namun dari metode 

pembayaran E-Samsat sudah termasuk inovasi yang cukup memudahkan 

masyarakat dalam mengurus PKB agar dapat meminimalisir keterlambatan bayar 

pajak, karenaadapat dilakukanckapan saja danadimana saja menggunakan sistem 

PPOB (Payment Point Of Bank) , Metode pembayaranya juga bisa dilakukan 

dengan ATM, M-Banking hingga gerai Indomart.Pendapat tersebut juga dikatakan 

oleh beberapa informan WP yang peneliti temui , mereka menjelaskan bahwa 

Efektivitas program E-Samsat masih belum cukup Efektif , dikarenakan 

masyarakat masih diwajibkan untuk mendatangi Kantor Samsat Induk setelah 

proses Online.  

b. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis sejauh mana tingkat efisiensi E-Samsat 

berdasarkan hasil wawancara penelitian. Setelah melihat hasil wawancara diatas 

menunjukan bahwa E-Samsat masih belum cukup efisien karena wajib pajak masih 

harus melaporkan bukti pembayaran dan pengesahan di kantor Samsat. Namun untuk 

proses admnistrasi E-Samsat cukup efisien karna tidak menggunakan kertas seperti 

pengurusan dengan sistem konvensional yang harus menyertakan fotokopi dari berbagai 

berkas untuk pengurusan PKB. 

c. Dalam indikator kecukupanqdalam kebijakanQpublik merupakanwtujuan yang 

telahadicapai telah dirasakanusudah tercukupi dalamcberbagai hal. sama halnya 

dengannE-Samsat , apakah masyarakat sudah dapat merasakan cukup dengan 

pelaksanaan E-Samsat tersebut. Dilihat dari hasil wawancara dengan berbagai 

pihak bahwa E-Samsat masih belum cukup efektif , dari segi prosedur online-nya, 

dinilai belum cukup efektif. Peningkatan dalam prosedur online seharusnya lebih 

praktis lagi , sesuai dengan manfaat dan tujuanya e-samsat dalm mempermudah 

masyarakat dalam pembayaran PKB. Metode pembayaran belum maksimal 

karena kerja sama Bank masih terbatas.   

d. Kesamaan atau perataan dalam keijakan publik mempunyai arti keadilan yang diberikan 

dan diperoleh dari sasaran keijakan publik tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan berbagai pihak WP, yaitu kesamaan dalam E-Samsat antara lain 

dapat dilihat dari bagaimana bentuk strategi isntasi untuk menapai sasaran. Strategi dari 



 

Samsat sendiri masih dirasakan elum ukup optimal. Karena sosialisasi elum dilakukan 

seara menyeluruh kepada masyarakat Kota Suraaya, sehingga banyak yang masih tidak 

paham dengan layanan terseut. Sosialisasi hanya dilakukan melalui media sossial saja 

dan eragai perusahaan sehingga elum dirasakan manfaatnya terhadap diseabgian 

masyarakat 

e. Indikator selanjutnya adalah Responsivitas ,sesuai dengan penjelasan para 

informan Wajib pajak bahwa , kurangnya sosialisasi secara langsung juga 

merupakan hal penting yang masih belum dirasakan oleh beberapa masyarakat 

surabaya , sehingga menghasilkan respon yang kurang baik terhadap pelayanan 

E-Samsat Tersebut. Dalam hal ini beberapa masyarakat masih banyak yang 

memilih untuk melakukan pembayaran melalui offline atau datang langsung ke 

kantor Samsat Surabaya , ketidaktahuan akan adanya program tersebut juga 

masih ditemui pada beberapa masyarakat di surabaya. Masyarakat surabaya 

mengharapkan e-samsat dapat lebih ditindak lanjuti dari segi prosedurnya agar 

lebih mudah lagi guna mewujudkan inovasi yang Efektif dan Efisien bagi publik. 

f. Berdasarkan indikator Ketepatan dalam suatu kebijakan publik yaitu merujuk 

pada nilai suatu tujuan program hingga seberapa kuatnya asumsi yang melandasi 

tujuan-tujuan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

berbagai pihak WP dan Penyelenggara program maka E-Samsat dapat dikatakan 

cukup baik, jika dilihat dari segi waktu cukup berpengaruh terhadap WP agar bisa 

memininalisir denda akibat terlambat bayar pajak motor, E-Samsat cukup efektif 

sebagai pilihan untuk para wajib pajak yang bertempat tingga jauh dari kota. 

Dengan pelayanan E-Samsat 24 jam , sangat mempermudah masyarakat untuk 

membayar pajak kapanpun dan dimanapun. 

 

 

 

 

2. Faktor Pendukung dan penghambat  

Berdasarkan hasil wawanara ahwa terdapat Faktor pendukung dalam E-Samsat 

antara lain , metode pembayaran yang cukup lengap dan cepat , sehingga memudahkan 

untuk membayar pajak dari mana saja dan kapan saja. pembayaran menggunakan 

sistem PPOB (payment point of bank) yang mana pajak motor dapat dibayarkan melalui 

teller Bank . metode pembayaran dapat dilakukan dari berbagai pilihan bank antara lain 



 

Bank Jatim , Bank Mandiri , BTN, BRI dan lain-lain. selain pembayaran melalui Bank , 

ATM, dan M-Banking ,kemudahan lainya yaitu bisa dibayarkan di setiap gerai Indomart.  

Faktor penghamat Faktor penghambat antara lain yaitu dari segi pendekatan langsung 

dari instansi kepada masyarakat masih belum ada, ini membuat beberapa masyarakat 

masih belum tahu dan mengerti tentang program E-Samsat dan masih banyak yang 

gemar menggunakan jasa perantara. faktor penghambat selanjutnya yaitu masalah 

koneksi internet dan gangguan pada website yang menjadi masalah mendasar dalam 

penggunaan Samsat online . prosedur yang masih belum praktis juga terdapat pada E-

Samsat , sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor induk untuk 

legalitas.Dengan melihat faktor-faktor penghambat tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa program tersebut masih belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga layanan 

E-Samsat tersebut masih belum Efektiv dan masih banyak masyarakat yang masih 

mengeluh terhadap alur prosedurnya. 

Kesimpulan & Saran 

 Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Evaluasi Keijakan E-Samsat khususnya pada PKB di Kota Surabaya 

, masih belum cukup efektif. Sesuai dengan analisis yang dilakukan peneliti sebelumnya 

mengenai E-Samsat Surabaya khususnya PKB,  jika dilihat dari kriteria Evaluasi yaitu 

Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas dan Ketepatan serta 

menganalisis beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat.  

1. Efektivitas yang berkaitan dengan prosedur dan layananya. E-Samsat sudah dapat 

mempermudah masyarakat yang jauh dari kota agar dapat meminimalisir 

keterlambatan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, namun ada 

indikator yang tidak sesuai dengan harapan para wajib pajak , karena sistem E-

Samsat tidak sepenuhnya full online.seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi 

terhadap pelayanan online dengan menyediakan  E-samsat online dengan benar-benar 

full online.  

2. Kecukupan, E-Samsat belum cukup maksimal dalam pelaksanaanya, prosedur yang 

kurang praktis , kerja sama pihak Bank dengan E-Samsat dalam sistem pembayaran 

belum cukup meluas , hingga sebagaian masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan 

akan kesulitan dalam membayar pajak motor. Dari segi pendekatan instansi dan 

masyarakat masih kurang dalam mempromosikan layanan tersebut. 

3. Kecukupan, E-Samsat belum cukup maksimal dalam pelaksanaanya, prosedur yang 

kurang praktis , kerja sama pihak Bank dengan E-Samsat dalam sistem pembayaran 



 

belum cukup meluas , hingga sebagaian masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan 

akan kesulitan dalam membayar pajak motor. Dari segi pendekatan instansi dan 

masyarakat masih kurang dalam mempromosikan layanan tersebut. 

4. Kesamaan ,masih belum maksimal, beberapa masyarakat belum menerima 

pemahaman yang cukup luas mengenai program e-samsat karena belum adanya 

sosialisasi langsung dari pihak penyelenggara.  

5. ResponsivitasWdalam kebijakanQpublik dapatWdiartikan sebagaiWrespon atau 

tanggapan dariWsuatu kegiatan . dalam halAini dapatBdilihat dari bagaimana 

tanggapan masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan E-Samsat Surabaya. 

Seberapa jauh kebijakan E-Samsat Manyar Surabaya dapat memuaskan kebutuhan 

masyarakat. Usaha untuk memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat salah 

satunya yaitu dalam pembayaran pajak kendaraancbermotor . tindakanicepat dalam 

melayaniemasyarakat sangatbdibutuhkan meskipun proses mekanisme yang perlu 

dilewati berdasarkanbSamsat Manyar Surabaya Timur. Pelaksanaan kebijakan E-

Samsat dapatadilihat dari responapegawai terhadapemasyarakat dalamimenanggapi 

permasalahanQdan kepentinganWmasyarakat dalamQmemenuhi berkas. untuk 

mendukung kualitas pelayanan , E-Samsat merupakan inovasi pemerintah dalam 

memudahkan masyrakat tanpa harus melalui proses pembayaran yang cukup lama di 

Kantor Samsat, dari proses pemberkasan , antrian hingga pembayaran , itu semua 

cukup memakan waktu.masih kurangnya sosialisasi secara langsung dan menyeluruh 

kepada masyarakat, sehingga kurangnya pengetahuan dalam menggunakan program 

tersebut . untuk proses legalitasnya sendiri masih harus mendatangi kantor , sehingga 

membuat masyarakat menilai program tersebut masih belum ukup efektif karena 

belum semua sistemnya bersifat online. 

6. Ketepatan , bahwa program E-Samsat dari segi waktu cukup tepat karena dapat dilakukan dimanapun 

dan kapanpun sesuai dengan manfaat E-Samsat. E-samsat lebih cepat dari pemayaran PK 

konvensional, dengan e-samsat leih cepat dengan didukung dengan sistem berbasis daring sehingga 

meminimalisisr keterlambatan dalam membayar pajak. 

7. Faktor pendukung E-Samsat yaitu , dari segi waktu dan metode pembayaran sudah 

cukup baik , program ini sangat efektif untuk para wajib pajak yang sibuk dan 

bertempat tinggal yang jauh dari kota. Pembayaran E-Samsat bisa dilakukan kapan 

saja dan dimana saja , sehingga meminimalisir untuk adanya keterlambatan para 

Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. metode pembayaran juga 

bisa dilakukan dari berbagai Bank ,M-Banking, ATM hingga Indomart.  



 

8. Faktor Penghambat antara lain ,belum adanya Sosialisasi secara langsung dan 

menyeluruh dari pihak Instansi sehingga masih banyak masyarakat yang belum 

memahami program tersebut. , kendala yang lain adalah program tersebut harus 

mempunyai akses Internet namun tidak semua masyarakat menggunakanya. Untuk 

gangguan website yang sering terjadi juga menjadi penghambat dalam penggunaan E-

Samsat. Faktor selanjutnya ialah dari segi prosedur Pembayaran E-Samsat Surabaya 

, masih terbilang cukup rumit dan belum efisien dikarenakan wajib pajak masih harus 

mendatangi kantor induk untuk pengesahan. 

Saran peneliti yaitu : 

1. Perlu diadakanya sosialisasi langsung pada lembaga pendidikan seperti Universitas  

2. Perlu diadakanya sosialisasi langsung ke Kelurahan dan ke daerah-daerah yang jauh 

dari kota  

3. Tingkatkan SDM untuk mengembangkan Web E-Samsat yang lebih baik lagi agar 

tidak sering terjadi error  

4. Untuk prosedurnya lebih diperingkas dan lebih diefisienkan lagi tanpa harus 

mewajibkan masyarakat ke kantor Induk setelah proses online. 

5. Pemerintah dan Kepolisian dapat bekerja sama dalam pengembangan prosedur online 

yang lebih efektif lagi dalam hal pengesahan online.   
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