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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada masa sekarang ini, khususnya dalam era globalisasi dan liberalisasi 

perdagangan, ketergantungan terhadap perdagangan internasional dan lalulintas 

ekspor-impor barang semakin tinggi. Negara maju maupun Negara-negara 

berkembang saling membutuhkan satu sama lain, baik sebagai pasar produk mereka 

maupun sebagai penghasilan bahan baku industry mereka. Sehingga serbuan 

masuknya barang-barang impor merupakan suatu fenomena yang setiap saat selalu 

terjadi. 

 Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki dengan kondisi yang ada, maka 

pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak 

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib pajak untuk 

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  

 Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan Internasional, baik yang 

menyangkut kegitan dibidang Impor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Pesatnya kemajuan dibidang tersebut ternyata menuntun diadakannya suatu 

sistem dan prosedur impor yang lebih efektif dan efesien serta mampu meningkatkan 

kelancaran arus barang dan dokumen. 
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 Untuk mendukung kegiatan impor maka pengusaha harus mengerti tentang 

prosedur impor, dokumen impor, baik dari kepabeanan, karena masih banyak barang 

dari luar Pabean Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang tidak 

memberitahukan jenis barangnya melalui Customs Desclaration (CD). 

 Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. 

 Pajak Impor Barang adalah pajak yang dikenakan atas barang impor atau 

barang yang didatangkan dari luar negeri. Setiap barang mempunyai besaran pajak 

yang jumlahnya berbeda. Namun jika nilai pabean barang kiriman kurang dari atau 

sama dengan 100 USD maka barang tersebut akan dibebaskan dari pajak, karena 

barang ini dianggap sebagai gift. 

 Tujuan pengenaan pajak terhadap barang impor adalah untuk menambah 

pendapatan negara, melindungi produk dalam negeri dan menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap barang dalam negeri, dimana harga dapat di minimalis yang 

tidak mengurasnya pendapatan masyarakat. Sistem perpajakan atau sistem barang 
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impor yang baik juga akan mendorong produktifitas yang tinggi dan memberi 

kontribusi yang tinggi terhadap pentingnya sistem perpajakan barang impor yang 

sangat efektif pada suatu perkantoran bea dan cukai. 

 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis memberi penjelasan 

bahwa kegiatan sistem perpajakan barang impor memiliki peran yang sangat penting 

terhadap pendapatan negara, sehingga penulis menulis tugas akhir dengan judul 

“Tata Cara Pembayaran Pajak Barang Impor di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

pedoman untuk melakukan penelitian secara tepat dalam pelaksanaannya. Rumusan 

masalah ini dilakukan peneliti/penulis dengan semaksimal mungkin, maka perumusan 

masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu : Bagaimana tata cara pembayaran pajak 

barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru.  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti tersebut dapat 

memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dan memberi manfaat yang 

sesuai dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara 
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pembayaran pajak barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat sesuai yang 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari penelitian ini, dan juga 

untuk kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

memberi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan, sebagai 

pertimbangan pedoman untuk megetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak 

barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru. 

1.5 Metode Penelitian 

 Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan data yang 

selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Metode 

penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka 

untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data 

yang telah didapatkan tersebut, 

A. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian data ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 
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B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Pekanbaru pada tanggal 25 januari 2018. 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian yaitu Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari referensi buku-buku, dokumen-dokumen, media 

internet yang berhubungan dengan penelitian serta sumber lainnya. 

2. Metode Pengumpulan data 

a. Interview  

 Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab baik 

langsung dan tidak langsung dengan narasumber di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

b. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan 

mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pajak barang impor 
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yang diperoleh di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Pekanbaru. 

1.6 Analisis Data 

Data yang di peroleh menggunakan pendekatan “deskriptif” berupa kata-kata 

tertulis atau lisan tanpa melakukan pengolahan data dan membandingkan masalah 

teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat menarik kesimpulan. 

1.7 Sistematis Penulisan 

Untuk lebih mempertegas penjelasan penguraian isi dari proposal ini, serta 

mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan yang 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, dan sistematis penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini menjelaskan sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, Uraian Tugas Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, dan Struktur Organisasi 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 
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BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang pajak, Pajak dalam Pandangan Islam, 

Pengertian Bea dan Cukai, Dasar Hukum Impor, Jalur-jalur Pengeluaran Barang, 

Pajak pada Impor dan Ekspor, Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 22,  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dan saran yang bisa jadi 

masukan atas pajak barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


