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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah        

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung 

jawab, salah satu kewajiban daerah adalah berusaha meningkatkan pendapatan 

asli daerah agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk  mendukung kegiatan 

rutin Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya selalu meningkat baik kegiatan 

rutin maupun pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya 

Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu sumber-sumber 

penerimaan perlu di tingkatkan secara efesien dan efektif terutama sumber 

Pendapatan Asli Daerah sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah 

yang sah.  

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara 

yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang terpenting bagi Negara 

Indonesia adalah pajak. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat 
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dilaksanakan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan 

menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa 

peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam 

menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.   

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber 

pembiayaan pemerintah daerah tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai 

kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus 

dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri 

sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin 

memperbesar keluasan daerah untuk mengarahkan pengunaan keuangan 

daerah dengan rencana, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah 

yang bersangkutan.  

 Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka 

daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 atas perubahan Undang-

undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
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pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah.    

Menurut wewenang pelaksanaan dan pemungutan pajak di Indonesia 

pajak dapat dikelompokkan dua jenis yaitu : 1) Pajak Provinsi dan 2) Pajak 

Kabupaten/Kota. Salah satu pungutan Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) yaitu kendaraan  bermotor beroda beserta gandengannya, 

yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) 

sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) , dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, hibah/warisan dan pemasukan kedalam 

badan usaha.  

Tabel III.1 

Daftar jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang membayar  

Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama  

Kendaraan Bermotor  (BBN-KB) di Unit Pelaksana  

Teknis (UPT) Pendapatan Perawang 

 

No. Tahun 
Jumlah keseluruhan kendaraan bermotor yang 

membayar PKB dan BBN-KB 

1. 2015 46.300 

2. 2016 46.707 

3. 2017 43.983 

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang tahun 2017 

Dalam tabel diatas menerangkan tentang jumlah pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II 
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(BBN-KB II) dalam tiga tahun terakhir, dimana dari tahun 2015 jumlah 

keseluruhannya yaitu 46.300 sedangkan di tahun 2016 jumlah keseluruhannya 

yaitu 46.707 dan ditahun 2017 jumlah keseluruhannya yaitu 136.990.   

Dari hasil wawancara dengan bapak Ujang selaku staff di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang pada hari senin tanggal 05 

Februari 2018 : 

“Ya karena setiap hari itu kita tidak bisa memastikan berapa 

kunjungan wajib pajak yang datang untuk membayar pajak, karena bisa jadi 

hari ini membludak besok nya sepi, yaa paling kalau ramai itu ketika 

masyarakat sekitar sini sudah gajian itu pasti ramai, tidak bisa ditebak 

ataupun kadang wp itu datang cuma nanya-nanya aja” 

Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari masyarakat, mempunyai 

kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor UPT Pendapatan Perawang, yaitu 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Masyarakat 

merupakan faktor utama yang menentukan tingginya penerimaan dari sector 

pajak, kuranganya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menyebabka 

kurangnya pendapatan dari sector pajak, untuk itu diperlukan partisipasi 

masyarakat untuk membayar pajak tepat waktunya. Untuk dapat berpartisipasi 

sudah tentu masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pentingnya 

membayar pajak. Ini merupakan bagian tugas pemerintah daerah atau dinas 

terkait untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan  masyarakat sehingga 

tercipta kemungkinan lahirnya partisipasi masyarakat. Banyaknya masyarakat 
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yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pembayaran PKB dan BBN-KB, 

karena kurangnya informasi yang didapati masyarakat dari kantor UPT 

Pendapatan Perawang. Untuk itu UPT Pendapatan Perawang diharapkan 

mengadakan penyuluhan dan memberikan keterangan bagaimana prosedur 

pembayaran, pajak yang tepat agar masyarakat mengetahui prosedur 

pembayaran sehingga pengurusannya tidak memakan waktu dan biaya. 

Dari uraian diatas penulis ingin meneliti masalah-masalah tentang 

keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) dalam judul “Mekanisme Perhitungan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan 

Perawang Kabupaten Siak”  

 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

membuat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Mekanisme 

Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Pendapatan Perawang Kabupaten Siak?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian               

1.3.1. Tujuan           

Untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
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(PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang Kabupaten 

Siak.    

1.3.2. Manfaat 

a. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pajak daerah 

khususnya pajak kendaraan bermotor.      

b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

sebagai bahasan ulasan, atau paduan untuk mengetahui mekanisme 

perhitungan bea balik nama dan pembayaran kendaraan bermotor di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Perawang.     

c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan 

pembahasan yang sama.  

1.4. Metode Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian   

Lokasi Penelitian ini dilakukan di UPT Pendapatan Perawang Kabupaten 

Siak Jalan Raya Km. 6 No.2 Perawang Kab. Siak. 

2.  Waktu Penelitian   

Penilitian dilakukan pada waktu di bulan Desember 2017 sampai dengan 

Maret 2018   

3.  Jenis Data 

a. Data Sekunder adalah yang diperoleh dari UPT Pendapatan Perawang 

Kabupaten Siak dan juga dari sumber lain yang  berhubungan dengan 
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permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan 

sebagainya. 

b. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung 

melalui wawancara kepada para pegawai dan UPT  Pendapatan 

Perawang Kabupaten Siak  

4.  Teknik Pengumpulan Data  

a. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data  

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan  

yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar 

dan lain sebagainya. 

b. Interview 

Untuk Pengumpulan data perlu melakukan wawancara dengan pihak-

pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok 

pembahasan, yaitu kepala kasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pendapatan Perawang. 

5. Analisis Data 

Setelah data-data dikumpulkan secara sistemastis, maka penulis 

melakukan analisis terhadap masalah terkait. Dalam hal ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah 

pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan 

deskriptif juga. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai 

apa yang menjadi dasar atas acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika 

penulisan proposal ini penulis membagi menjadi empat bab dan akan disajikan 

secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah,  tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian 

dan sistematis penulisan.  

BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitin 

meliputi sejarah singkat UPT Pendapatan Perawang, Visi dan 

Misi UPT Pendapatan Perawang, struktur organisasi, uraian tugas 

dan aktivitas yang dilakukan UPT Pendapatan Perawang. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK     

  Bab ini menjelaskan teori-teori dan praktek yang mendukung 

penelitian yang meliputi : Pengertian Pajak, Syarat Pemungutan 

Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutannya, Pengelompokkan 

Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Jenis-jenis Pajak Daerah, 

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Pajak 

Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Tarif dan Cara 

Pehitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengertian Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Dasar Pengenaan Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor, Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor,Pengertian Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Subjek 

Pajak, Objek Pajak, dan Pajak dalam pandangan Islam.  

BAB IV  :  PENUTUP         

  Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


