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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah (Otda) merupakan suatu harapan sekaligus 

pencerahaan bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan, dimana masing- 

masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan, 

memajukan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah 

yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta berdasarkan pancasila.  

Keseriusan itu diwujudkan dengan dihasilkan UU Nomor 22 tahun1999 

tentang pemerintahan daerah dan kemudian diperbaruhi dengan UU Nomor 32 

tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintahan pusat daerah. Sesuai dengan perinsip otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab serta perimbangan yang lebih adil, potensial, transparansi 

menjadi tuntutan pemerintahan daereah secara proporsional. 

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintahan daerah diharapkan 

mampu menggali sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan dan pengembangan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Oleh 

karenanya penyelenggra otonomi daerah akan lebih berdaya guna manakala 

mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber–sember keuangan 

secara optimal. Ini berarti pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri dalam 

membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. 

Pendapatan asli daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pusat. Selain itu pemerintahan daerah 
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akan lebih optimal membelanjakan penerimaan pendapatan asli daerahnya sendiri 

sesuai dengan skala prioritas pembangaunan yang direalisasikan didaerah yang 

bersangkutan. 

Pasal UU Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintahan pusat dan daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersal 

dari beberapa sumber, yaitu : Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil-hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Dari sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) tadi yang paling 

dominan memberikan kontribusi dalam struktur pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retibusi daerah. 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 digunkan untuk keperluan negara sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang–undang perpajakan, membayar pajak 

bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga 

negara untuk ikut berpartisipasi dalam membentuk peran terhadap pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. 

Kewajiban perpajakan, dimana tinggi rendahnya wajib pajak agar patuh 

dalam kewajibannya untuk membayar pajak sangat dipengaaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah tata cara pengenaan dan pemungutan pajak. 

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan 
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membayar kewajiban perpajakannya mencerminkan tingkat kesadaran wajib 

pajak.  

Menurut kepala bidang Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten 

Kampar, kesadaran Wajib Pajak masih rendah diantaranya dari sektor Pajak hotel 

dan Pajak mineral bukan logam dan batuan. Dapat diketahui bahwa dalam proses 

pemungutan pajak daerah masih belum tergali seluruhnya padahal apabila seluruh 

Wajib Pajak  taat dalam membayar pajak dan tidak melakukan pelanggaran maka 

optimalisasi penerimaan dari Pajak akan tercapai sepenuhnya. Berikut tabel target 

dan realisasi pajak daerah Kabupaten Kampar: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten 

Kampar TA 2013 Sampai dengan Tahun 2016 

 
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Kontribusi 

2013 9.378.000.000,00 1.965.746.240,00 20.96% 

2014 9.378.000.000,00 2.103.379.031,00 22,43% 

2015 9.378.000.000,00 2.458.724.463,00 26.22% 

2016 9.378.000.000,00 1.224.187.296,00 13,05% 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Terlihat bahwa target dan realisasi dari jenis 

masing-masing pajak daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 

anggaran 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Kampar. Tahun 2013 

pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  realisasi dari target yang ditetapkan oleh 

pemerintah kabupaten Kampar sebesar 20,96 %. Selanjutnya, 2014 pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan  realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten Kampar meningkat sebesar 22,43 % dan 2015 pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan  realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten Kampar meningkat sebesar 26,22 % . Sedangkan 2016 pajak Mineral 
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Bukan Logam dan Batuan  realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten Kampar menurun yaitu sebesar 13,05%. 

Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memasang target pajak 

mineral bukan logam dan batuan cukup tinggi. Pasti ada faktor yang menjadi 

pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga memasang target cukup 

tinggi untuk pajak mineral bukan logam dan batuan. Salah satu faktornya 

dilandasi dengan kondisi daerah Kabupaten Kampar itu sendiri, Kabupaten 

Kampar merupakan kabupaten yang memiliki Sungai terpanjang dan terluas dari 

kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Riau.  

Namun dari target yang ditetapkan pemerintah, penerimaan dari sektor 

pajak mineral bukan logam dan batuan sangat rendah hanya mencapai 13,05 % 

saja. Tentunya ada faktor-faktor yang memepengaruhi belum optimalnya 

penerimaan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan ini. Banyak faktor 

yang mempengaruhi masih belum tercapainya target pajak mineral bukan logam 

dan batuan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaaten Kampar 

tersebut. 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Dinas Pendapatan Kota dituntut untuk dapatmeningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dalam melaksanakan Pajak mineral bukan logam dan batuan 

tersebut Pemerintah tentunya mendapat permasalahan. Oleh karena itu, petugas 

yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak mineral bukan logam dan batuan ini 
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harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang 

timbul. 

Apabila permasalahan tersebutdapat diatasi, tentunya akan meningkatkan 

penerimaan daerah, sehingga dapatmembiayai pembangunan daerah. Banyaknya 

tugas yang dilakukan oleh DinasPendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam 

mengelola Pajak Pajak mineral bukan logam dan batuan  ini tentunya 

bukanlahmerupakan pekerjaan yang mudah, karena itu perlu untukmengetahui 

lebih dalam apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar dalam mengelola Pajak mineral bukan logam dan batuan. 

Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dikarnakan kurangnya 

ilmu pengetauan, pergaulan, sosialisasi, dan mencari hal-hal yang berkaitan 

dengan apa-apa saja berhubungan dengan pajak, contohnya cara pengenaan dan 

cara pemungutan pajak. Dari keadaan- keadaan yang dikemukakan,maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak daerah pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan judul : 

“TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAAN PADA DINAS 

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  DAN ASET KABUPATEN 

KAMPAR”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan penulisan yaitu:Bagaimana Tata Cara Pengenaan dan Pemungutan 
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Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar?  

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara 

Pengenaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor 

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kabupaten Kampar. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana Tata Cara Pengenaan 

dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Di Kantor Dinas 

Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kabupaten Kampar. 

2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

dan dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para masyarakat 

untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara Pengenaan Dan 

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor Dinas 

Pendapatan Pengelolaan dan Aset Kabupaten Kampar. 

3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan 

  pembahasan yang sama 

4. Dengan penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang Penulis 

peroleh selama di bangku kuliah. 
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1.4.  Metode Penulisan 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian 

ini dilakukan di Kabupaten Kampar tepatnya  pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan dan Aset Kabupaten Kampar. 

1.4.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2017 sampai dengan 

Januari 2018. 

 

1.4.3. Jenis Data 

Data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara. Data sekunder adalah Data di peroleh secara tidak langsung dari 

media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui 

tempat atau lokasi penelitian yaitu kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

dan Aset Kabupaten Kampar. 

 

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengupulkan data dengan teknik interview,observasi dan 

studi pustaka. 

1. Interview, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

terhadap pihak kantor pelayanan pajak khususnya kepada saksi 

pendataan,dan pemeriksaan, yang dianggap mampu memberikan 
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masukan data dan informasi yang diberikan kepada penyusunan 

penelitian ini. 

2. Observasi, adalah Pengamatan Secara Langsung Di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berhubungan langsung 

kepada permasalahan penelitian Penulis. 

3. Studi Pustaka, adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data-

data yang bersumber dari buku-buku yang ada di Perpustakaan. 

 

1.4.5. Analisis Data 

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu 

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam 

bentuk bukan angka. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 

yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 

tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh 

yang akan di jabarkan pada bab-bab berikut ini 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang 

terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik 
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pengumpulan data dan metode penulisan, analisis data dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPAPATAN 

KABUPATEN KAMPAR 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas 

Pendapatan Kabupaten Kampar, susunan organisasi, struktur 

organisasi, uraian tugas, visi, misi, tujuan Kantor Dinas Pendapatan 

Kabupaten Kampar. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, 

pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak 

mineral bukan logam dan batuan, dasar hukum pengambilan Pajak 

Mineral bukan logam dan batuan, objek pajak, bukan objek pajak, 

subjek pajak dan wajib pajak, izin pengambilan, DPP, tarif dan cara 

perhitungan pajak Mineral bukan logam dan batuan, dan lain-lain 

mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

BAB IV  :  KESIMPULAN DAN SARAN  

  Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang 

ditemukan, kemudian memberikan saran-saran dari hasil penelitian 

yang ditemukan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 


