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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan didefenisikan sebagai suatu rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan secara berencana, dilakukan secara sadar oleh 

suatu bangsa, Negara dan Pemerintah untuk mencapai moderenisasi dalam 

rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2015: 9). Dengan demikian pelaksanaan 

Pembangunan Nasional adalah merupakan pertimbangan kewajiban antara 

Pemerintah dan rakyat secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban untuk 

menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan bimbingan dan material 

dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan masyarakat berkewajiban untuk 

menunjang dan berperan serta secara aktif dalam gerak langkah pembangunan. 

Berdasarkan Undang-undang RI nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah, dan selanjutnya 

disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Retribusi 

daerah dan selanjutnya disebut dengan Retrebusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. Untuk melaksanakan suatu perubahan diperlukan 

biaya yang lebih besar, salah satu pemasukan daerah adalah PAD (Pendapatan 

Asli Daerah).  
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Dengan diberlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka 

daerah memperoleh peluang yang lebih kuat dalam upaya menggali sumber 

keuangan daerah untuk mengisi kas daerah sebagai pendapatan asli daerah. 

Salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi Riau adalah melalui 

Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat potensial, 

maka penerimaan pajak daerah tersebut, diharapkan dapat membiayai 

pelaksanaan pembangunan di daerah. 

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Instansi yang diberi 

wewenang untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk 

berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, sedangkan tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau diatur dalam peraturan Gubernur Riau Nomor : 93 

Tahun 2016, adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

adalah tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah pada bidang Pendapatan 

Daerah, dan fungsi menyusun kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan 

teknis, memantau, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah 

daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah. 

Untuk itu Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau hendaklah 

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah 
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satu upaya yang pernah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

adalah operasi tertib pajak kendaraan bersama kepolisian sejak 15 November 

lalu, ternyata, banyak ditemukan warga yang menunggak pajak kendaraan. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Indra Putra Yana mengatakan 

alasan paling banyak saat dilakukan razia adalah lupa bayar pajak “alasannya 

lupa membayar pajak kendaraannya mendominasi. Itulah, alasan wajib pajak 

belum melakaukan pengesahan tahunan, setiap kali ditangkap alasannya lupa,” 

ujar Indra Putra, dilansir dari Tribunnews.com, senin (04/12/2017). Indra juga 

mengatakan, alasan wajib pajak atau penunggak pajak belum melakukan 

mutasi nama kendaraan atau balik nama karna kendaraan yang dibeli adalah 

seken. “ ditemukan juga kendaraan belum bea balik nama kendaraan bermotor 

dengan alasan unit yang dipakai dibeli seken, sehingga sulit melakukan 

pengesahan, “sebutnya. 

Alasan kebanyakan penunggak pajak juga karna harus juga 

menggunakan KTP asli dan sudah menjadi persyaratan mutlak. Sebagaimana 

banyak keluhan penunggak pajak didaerah. “ Memang aturannya harus 

memakai KTP asli untuk memastikan legalitas kendaraan itu, tujuannya juga 

untuk, membantu agar tidak ada persoalan ditemukan dikemudian hari, 

“jelasnya lagi. Selama operasi penertiban pajak kendaraan yang dilakukan 

Badan Pendapatan Daerah bersama kepolisian tersebut, jumlah kendaraan 

bermotor yang diperiksa terdata 1.508 unit. “evaluasi sementara pelaksanaan 

optic/ razia pajak kendaraan bermotor dikota Pekanbaru dari 20 sampai 23 

November lalu, ada 1.508 kendaraan yang diperiksa. Sedangkan jumlah 

kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo ( SKPD/ STNK) terdata 301 unit. 

Jumlah kendaraan bermotor dikenakan sanksi tilang 106 unit. 
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Sementara jumlah kendaraan bermotor sanksi penahanan 18 unit, 

dimana roda dua 17 unit dan roda empat 1 unit. Dari 1.508 unit kendaraan 

bermotor yang diperiksa, ditemui sebanyak 21-36 persen kendaraan melanggar 

pemenuhan kewajiban pengesahan dan kelengkapan pengemudi/ kendaraan 

(SKPD/ STNK/ SIM), “ jelas Indra lagi. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2009, 

Tentang uraian tugas Badan Pendapatan Provinsi Riau, Pasal 16 dijelaskan 

bahwa tugas Kepala Bagian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:  

1. Mempersiapkan program kerja dan rencana kegiatan pada Sub Bidang 

PKB dan BBNKB. 

2. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak PKB dan 

BBNKB. 

3. Melakukan pengkajian penyesuaian subjek dan tarif PKB dan BBNKB 

sesuai dengan perkembangan keadaan. 

4. Menggali sumber-sumber PKB dan BBNKB dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 

5. Menetapkan target PKB dan BBNKB untuk penyusunan RAPBD sesuai 

dengan kondisi objektif daerah. 

6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan PKB dan BBNKB 

secara berkala. 

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (unsur Kepolisian dan PT. 

Jasa Raharja) dalam mengelola dan mengembangkan pelayan Kantor 

Bersama Samsat. 
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8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Berdasarkan Undang-undang Tahun 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah, dijelaskan sebagai berikut jenis pajak daerah adalah : 

1. Pajak kendaraan bermotor. 

2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan. 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

4. Pajak air permukaan. 

5. Pajak rokok. 

Adapun langkah-langkah atau prosedur pembayaran Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : 

1. Wajib pajak dimintai melengkapi pesyaratan, kelengkapan administrasi 

(KTP, BPKP, dan STNK). 

2. Melakukan pendaftaran dan mengisi formulir. 

3. Penetapan pajak. 

4. Pembayaran. 

5. Pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat 

pendaftaran atau registrasi, atau saat bergantinya kepemilikan kendaraan 

motor. 

6. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dilunasi selambat-lambatnya 30 

hari. 

Dari hasil pengamatan dilokasi penelitian diperoleh data target 

penerimaan hasil pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, sebagai mana yang 

digambarkan pada tabel berikut ini :  
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Tabel 1.1. Target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor 

(BBNKB) Pada Badan Pendapatan Provinsi Riau. 

No Tahun Anggaran Target Realisasi % 

1 2013 738.473.192.299 744.536.133.393 100% 

2 2014 774.239.782.742 797.749.905.106 103,04% 

3 2015 801.186.526.993 705.571.355.856 88,06% 

4 2016 764.126.035.856 452.987.623.166 59,28% 

5 2017 828.905.290.108 502.973.471.812 60,67% 

Sumber: Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui target dan realisasi Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Badan Pendapatan Provinsi Riau, 

kurang tercapai. Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, kurang 

tercapainya target Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

karena kurangnya pengawasan terhadap petugas pemungutan pajak dan 

kurangnnya evaluasi terhadap laporan yang diberikan oleh petugas 

pemungutan pajak  

Pada penelitian ini yang melakukan pengawasan adalah Kepala Bagian 

pajak bea nama kendaraan bermotor terhadap Petugas Pemungutan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor. Adapun yang diawasi adalah tugas-tugas 

yang dilakukan oleh Petugas Pemungutan pajak bea balik nama, yang 

meliputi: 

1. Melaksanakan pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 

2. Melakukan pengelolaan administrasi atau pembukuan terhadap wajib 

pajak bea balik nama kendaraan bermotor. 

3. Melaksanakan pendataan invensasi wajib pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor. 

4. Mempersiapkan bahan-bahan adaministrasi pemungutan pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor. 
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Dari uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN 

PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang 

dipaparkan penulis diatas, maka penulis akan merumuskan masalah menjadi 

pernyataan penelitian seperti berikut adalah : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat penerimaan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat 

penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk : 

a. Secara Teoritis 

1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir 

melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkam 

teori-teori yang di dapat selama perkuliahan 
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2. Sebagai bahan pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara 

khususnya dibidang Pajak Daerah. 

b. Secara Praktis 

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran bagi pihak Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dalam upaya-upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak bea balik nama kendaraaan bermotor. 

2. Sebagai bahan referensi informasi bagi peneliti selanjutnya, yang 

meneliti persoalan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami dan mengetahui pokok-pokok 

pembahasan dalam proposal ini, maka penulis akan mendeskripsikannya 

dalam bentuk kerangka proposal. 

Sistematika penulisan ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Landasan teori berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti diantaranya tentang landasan teori konseptual. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Lokasi dan waktu penelitian, jenis, sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel. Skala pengukuran dan 

teknik pengujian penelitian. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang 

ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penyelesaian skripsi, 

didalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, serta saran 

yang relevan untuk penelitian selanjutnya dengan temuan atau 

hasil penelitian yang telah dilakukan 


