
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya 

otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi 

daerah, setiap daerah-daerah otonom dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber 

penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta 

membangun daerahnya. Dari berbagai alternatif sumber penerimanaan yang mungkin 

dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak 

dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam 

daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah 

otonom. 

Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan 

retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. 

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang 

pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang lahir sebagai 
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penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Mengingat pajak 

daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya 

sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut 

dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan yang dapat saling 

melengkapi antara peraturan pajak pusat dan pajak daerah. Dalam perkembangan 

penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu pula 

melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut seiring dengan perkembangan 

situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang 

ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. 

Pajak daerah  merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu 

pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak 

kendaraan bermotor biasanya dilayani di samsat masing-masing daerah/kota, untuk 

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan 

bermotor sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan 

bermotor disuatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka 

pemenuhan pendapatan pajak daerahnya. 

Selama ini masyarakat selalu dilihat dari sisi kewajibannya, maka paradigma 

baru yang berkembang pada saat ini adalah hak pajak dan retribusi dari masyarakat 

untuk menuntut adanya peningkatan pelayanan, berkaitan dengan realisasi 

penerimaan yang belum optimal khususnya di sektor Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB). Selain permasalahan itu, banyaknya masyarakat yang melupakan 
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kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang menjadi 

permasalahan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah pada saat ini. Terutama 

di Kecamatan Tapung, banyaknya masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak 

itu tidak penting dan hasil dari pajak tersebut akan di korupsi oleh pemerintah dan 

pejabat-pejabat setempat sehingga mereka tidak ingin membayar pajak. Oleh karena 

itu, perlunya banyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam 

mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya untuk daerah Tapung 

dengan mengajukan judul tugas akhir “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis diatas 

dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peningkatan 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung? 

3. Bagaimana cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak atas kendaraan bermotor. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang optimalnya peningkatan 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

3.  Untuk mengetahui strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Sebagai informasi untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung. 

b. Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah setempat dalam merumskan kebijakan 

untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 

c. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang perpajakan. 

 

1.4  Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung. 
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1.4.2 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari s/d Maret 2018. 

1.4.3 Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi 

penelitian yaitu dengan mewawancarai pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan 

Tapung. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media 

perantara dalam bentuk laporan, catatan, dokumen, serta arsip atau buku-buku 

referensi yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya. 

1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data guna penyusun karya ilmiah 

ini adalah: 

a. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan pengamatan secara langsung di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung. 

b. Metode Interview 

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan 

KASUBBAG TU UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar apa yang menjadi 

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

dijabarkan pada Bab-Bab berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : GAMBAR UMUM 

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat UPT Pengelolaan 

Pendapatan Tapung, Visi dan Misi, struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung.  

BAB III : TINJAUAN TEORI & PRAKTEK 

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak pusat, pengertian pajak 

daerah, jenis-jenis pajak daerah, fungsi pajak, manfaat pajak, 

pengelompokkan pajak, pajak dalam syariat Islam, pengertian strategi, 

pengertian peningkatan, pengertian penerimaan, pengertian pajak kendaraan 

bermotor, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor, objek pajak 

kendaraan bermotor, subjek dan wajib pajak pajak kendaraan bermotor dan 

dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 


