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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan Nasional adalah 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan 

berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan 

jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional 

tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. 

Indonesia merupakan Negara yang menganggap bahwa peranan pajak 

memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. 

Penerimaan Negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ke 

tahun semakin meningkat, dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak 

sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. 

Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak 

zaman dahulu kala, walaupun saat ini belum dinamakan pajak. Pada zaman 

dahulu, “pajak” yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat 

sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian 

sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak rakyat. Perkembangan 

selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang bersifat 

dipaksakan dalam artian pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala 

ketentuannya ditetapkan oleh Negara secara sepihak. 

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga disebutkan dengan 

upeti. Maka semula yang merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. 
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Namun menurut Negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah 

sesuatu hal yang memelihara kepentingan Negara yang meliputi kebutuhan 

untuk mempertahankan negar dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, 

untuk melaksanakan pembangunan. 

Dengan demikian sejarah pungutan pajak mengalami perubaha sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang ekonomi, sosial, 

maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga 

kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut 

dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pajak tersebut tidak adalagi 

ditentukan oleh rakyatnya atau ditentukan oleh Negara secara sepihak namun 

ditentukan oleh rakyat dan Negara secara bersama-sama. 

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda-beda, 

menurut Adrian   (200 : 12) pajak adalah Iuran kepada Negara (yang 

dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan. 

Menurut Adriani (2000 : 35) Pajak daerah adalah Iuaran wajib yang 

dilakukan oleh seorang pribadi atau Badan Kepala Daerah tampa imbalan 

langsung, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Menurut Kaho (1998 : 195) bahwa pajak daerah adalah Pajak yang 

dipungut oleh Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya atau 
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sebagai pajak Negara yang diserahkan Kepada daerah yang dinyatakan 

sebagai pajak daerah dengan Undang-undang. 

Dari defenisi pajak tersebut, dapat dijelaskan bahwa pajak daerah 

adalah pajak yang dipungut oleh suatu daerah, mulai dari tingkat Provinsi, 

Kabupaten, sampai pada tingkat Kecamatan, yang diperuntungakan bagi 

penyenggaraan pembangunan di daerah. 

Selanjutnya menurut Siagian (2002 : 255), bahwa pajak sebagai 

sumber keuangan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana Pemerintah Daerah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. 

2. Fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pemerintah dibidang sosial 

ekonomi. 

Menurut Mardiasmo (2000 : 35) pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor adalah pajak yang dipungut terhadap wajib pajak yang melakukan 

balik nama kendaraan bermotor. 

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012, tentang tata 

cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor (BBNKB) adalah sebagai berikut: 

Bagian kesatu tata cara pemungutan, pasal 14 sebagai berikut : 

(1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan 

pemungutan pajak dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Pemungutan pajak dilakukan pada Kantor bernama SAMSAT/samsat 

pembantu dan atau UPT dan atau UP setempat. 
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Bagian kedua tata cara pembayaran, pasal 15 sebagai berikut : 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah da atau Bendahara Penerima 

Pembantu yang ditunjuk Gubernur pada Kantor Bernama 

SAMSAT/Samsat Pembantu dan atau UPT dan atau UP setempat. 

(2) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 Bulan; 

(3) Apabila pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 hari terhitung sejak 

ditetapkan, dikarenakan Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan 

terhitung dari pajak yang kurang/ lambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 15 bulan. 

(4) Terhadap kendaraan bermotor yang dikeluarkan kembali dari Wilayah 

Pabean Indonesia (re-export) harus memberikan jaminan dalam bentuk 

Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebesar jumlah 

pajak ysng terhutang yang disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat 

yang ditunjuk karena jabata; 

(5) Setisp pembayaran pajak, harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa 

SKPD yang telah divalidasi dan atau dicap lunas Bendahara Penerima 

Pembantu. 

Bagian ketiga tatacara penagihan, pasal 17 sebagai berikut : 

(1) Apabila pajak terhutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah terhutang 

ditagih secara paksa; 

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa, dilakukan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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Menurut kristanadi (1998 : 118), Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebagai promosi pendapatan Provinsi dan Kabupaten yang diperoleh dari 

sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintahan diatasnya. 

Menurut aini (2000 : 20), mengatakan bahwa upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara : 

1. Intensifikasi 

2. Ekstensifikasi  

3. Difersifikasi  

Menurut Tambunan (2000 : 52) kebijakan dibidang keuangan daerah 

meliputi 3 bidang yaitu : 

1. Kebijakan dibidang keuangan pengendalian dan peningkatan sumber dana 

2. Kebijaksanaan dibidang pembiayaan dan kegiatan pemerintah daerah 

3. Kebijaksanaan dibidang pengembangan kegiatan instansi, pengelolaan 

atau manajemen keuangan daerah 

Menurut Soemitro (2000 : 84) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil penerimaan pajak daerah dapat diukur dari : 

1. Pengetahuan wajib pajak, sub indikatornya adalah : 

a. Adanya bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak. 

b. Adanya brosur-brosur yang diedarkan kepada wajib pajak. 

c. Adanya papan reklame untuk menghimbau wajib pajak agar 

berpatisipasi dalam membayar pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor.      
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2. Kesadaran hukum wajib pajak, sub indikatornya adalah : 

a. Adanya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak. 

b. Wajib pajak jujur dalam memberikan keterangan tentang pajak yang 

akan dipungut. 

c. Tidak adanya penunggakan pembayaran pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor. 

3. Pengawasan, sub indikatornya adalah : 

a. Adanya pengawasan dari atasan tehadap petugas pemungut pajak. 

b. Pengawasan yang dilakukan seminggu sekali. 

c. Adanya pengawasan atau evaluasi tehadap laporan tertulis maupun 

lisan tentang hasil pemungutan pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor. 

4. Penerapan sanksi, sub indikatornya adalah : 

a. adanya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang menunggak. 

b. Sanksi hukum diberikan kepada wajib pajak yang menunggak dan 

melakukan kesalahan-kesalahan. 

c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil diskusi penulis dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan 

bermotor pada Badan Pndapatan Daerah Provinsi Riau adalah Pengetahuan 

Wajib Pajak dimana disini pemahaman wajib pajak mengenai hukum, 

Undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan 

peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non 

formal akan berdampak positif terhadap kesadaran hukum pajak untuk 
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membayar pajak. Kesadaran Hukum Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib 

pajak mengetahui, mengakui, menghargai, menaati ketentuan perpajakan yang 

brlaku seerta memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban pajaknya. 

Dalam meningkatkan kesadaran ini akan menumbuhkan motivasi 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan ini 

dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan 

dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perUndang-undagan yang berlaku 

serta diharapkan tidak terjadi penyyimpangan. Dan yang terakhir ada 

Penerapan Sanksi Hukum, adalah hukuman minus bagi orang yang melanggar 

peraturan dan sanksi hukum disini berupa denda administrative. Sedangkan 

sanksi pajak memiliki peranan sangat penting guna memberi pelajaran bagi 

pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan pajak.  

2.1.1 Tujuan Pajak 

Apabila membahas tentang fungsi dan tujuan pajak maka fungsi pajak 

tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari 

tujuan Negara. Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan 

tujuan Negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak 

maupun tujuan Negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan 

masyarakat inilah yang menjadi falsafah Bangsa dan Negara. Oleh karena itu 

tujuan dan fungsi tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang 

mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyaarakat selain 

digunakan untuk proses pembangunan hendaklah dipergunakan untuk 

keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 
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Senada dengan tujuan pajak diatas Nurksel, 1997 dalam Betty, 2011 

berpendapat bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai 

kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi 

dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong 

tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan 

masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi 

pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi 

ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi. 

Untuk mencapai tujuan dari pungutan pajak, beberapa para ahli 

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak antara lain menurut Adam 

Smith dalam bukunya Wealth of Nation (1904) dengan ajaran yang terkenal 

“The Four Maxims” asas pemungutan pajak terdiri dari : 

1. Asas Equality 

Asas equality berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau 

asas keadilan dan didefenisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan 

harus adil, sesuai dengan kemampuan dan hasil penghasilan wajib pajak, 

tanpa memihak-mihak dan diskriminatif. 

2. Asas Certainty 

Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hukum 

dimana setiap pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-

Undang dan tidak boleh ada penyimpangan. 

3. Asas Convinience of Payment (Asas Kesenangan) 

Asas ini disebut juga dengan pemungutan pajak tepat waktu, yaitu 

pajak dipungut saat wajib pajak  berada di saat yang baik dan sedang 
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bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) 

atau memperoleh hadiah (pajak hadiah). 

4. Asas Eficiency 

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien 

mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak 

lebih besar dari pada penerimaan pajak itu sendiri. 

Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Adolf  Wagner terbagi 

menjadi : 

1. Asas Politik Finansial 

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan 

oleh Negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan 

mendorong perekonomian Negara.  

2. Asas Ekonomi 

Asai ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat 

sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang 

mewah. 

3. Asas Keadilan 

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak 

diskriminatif. 

4. Asas Administrasi 

Asas administrasi mengatur segala permasalahan yang 

berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, 

besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak. 
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5. Asas Yuridis 

Yaitu segala pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan 

Undang-undang. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorentasikan kepada 

kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan 

kepastian hukum sehinga dengan hal tersebut mendorong kesadaran masyarkat 

untuk sukarela membayar sejumlah pajak terutang. Pemungutan pajak yang 

dikenakan kepada masyarakat harus sesuai dengan kewajiban yang harus 

dikeluarkan oleh masyarakat tersebut. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi budgetair 

(sumber keuangan Negara) dan fungsi regulerred (mengatur) yang masing-

masing akan dibahas secara lebih rinci dibawah ini : 

1. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana bagi Negara. Dengan 

pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya 

kedalam kas Negara seesuai dengan peraturan-pearturan yang berlaku 

untuk dapat membiayai pengluaran Negara upaya tersebut ditempuh 

deengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempuranaan peraturan berbagai jenis pajak. 

2. Fungsi Reguler 

Fungsi regular yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat 

pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi 
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dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai 

fungsi regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat mengadakan distribusi pendapatan 

serta stabilisasi ekonomi. 

2.1.3 Jenis-jenis Pembagian Pajak 

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis 

pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, 

beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan 

menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. 

1. Pajak Menurut Golongannya 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 

a. Pajak Langsung : 

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang 

bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib yang bersangkutan, tidak 

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian 

administrative, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara 

berkala. Contoh: Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh 

pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah 

pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga 

atau konsumen. Dalam pengertian administrative pajak tidak lamgsung 

adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan 
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yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 

barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea 

Materai, Bea Balik Nama. 

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau 

pajak tidak langsung dalam artian ekonomis, dilakukan dengan melihat 

ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. 

Ketiga unsur tersebut terdiri atas :  

a) Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak. 

b) Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu 

beban pajaknya. 

c) Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-

undang harus dibebani pajak. 

Apabila ketiga unsur terrsebut ditemukan pada seseorang maka 

pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah 

atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak 

langsung. 

2. Pajak Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif 

dan pajak objektif. 

a. Pajak subyektif (bersifat perorangan) : 

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-

tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus 

ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan 
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keadaan meterialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh 

pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib 

pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak 

penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya 

pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat 

mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang. 

b. Pajak Obyektif (bersifat kebendaan) 

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyektif baik itu 

berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian 

barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang 

bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek 

pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu 

Pajak Negara (pusat pusat) dan Pajak Daerah. 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) : 

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat yang penyelenggaraan dilaksanakan oleh Depertemen Keuangan 

dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara 

pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat 

ini adalah:  
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1. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 

(PPN dan PPnBM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPnBM 

adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. 

Undang-undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak 

tanggal 1 April 1985 yang menggatikan UU Pajak Penjualan 1951. 

2. Pajak Penghasilan (PPh) 

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan 

mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994. 

4. Bea Materai 

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-

undang Nomor 123 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai 

berlaku mulai 1 Januari 1986 selain untuk mengatur 

pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea 

Matrai dan besarnya batas pengenaan harga normal yang 

dikenakan Bea Matrai. 
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5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan  Hak atas Tanah 

dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 

menggatikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggatikan Ordonansi Bea 

Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh 

Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutannya berdasarkan pada 

Peraturan Daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak 

daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang 

tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib 

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. Beberapa jenis 

pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain : 

1. Pajak Provinsi 

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain : 

a. Pajak kendaraan bermotor yantu pajak atas kepemilikan dan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
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c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau bahan 

bakar kendaraan bermotor. 

e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah 

2. Pajak Kabupaten / Kota. 

Jenis-jenis pajak termasuk ke dalam pajak kebupaten/kota yaitu : 

a. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel 

(2002 : 1) yaitu “pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas 

penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh 

atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bagunan 

yang lainnya yang mengatur, di kelola dan dimiliki oleh pihak yang 

sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel 

adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, 

sedangkan subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

b. Pajak restoran, menurut peraturan daerah No. 29 tentang pajak restoran 

(2002:1) yaitu  pajak restoran yang di sebut pajak adalah pemungutan 

daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah 

tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek 

pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan 
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pembayaran direstoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pembayaran atas pelayanan restoran. Wajib pajak restoran yaitu 

pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramainan yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak 

hiburan adalah semua penyelenggaran hiburan sedangkan subjek pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati 

hiburan. 

d. Pajak reklame, menurut peraturan daerah No. 27 tentang pajak reklame 

(2002 : 1) pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah 

pungutan daerah atas penyelenggaran reklame. Reklame yaitu benda, 

alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk 

tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan 

atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan  atau 

di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh 

pemerintah. Objek pajak ialah penyelanggarakan atau memesan 

reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. 

e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas keinginan 

pengembilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelengaraan tempat parkir diluar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakkan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

h. Pajak air dan tanah merupakan pajak atas pengambilan 

dan/pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam 

lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 

i. Pajak sarang burung wallet merupakan pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/pengusahaan burung wallet. Burung wallet adalah 

satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchlia haga, 

collocalia maxina, collocalia esculata, dan collocalia linchi. 

j. Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/dimanfaatkan oleh 

orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kawasan 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan 

bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

Kabupaten dan Kota. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam 

atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/perairan pedalaman 

dan/laut. 

k. Bea perolehan hak atas tanah dan/bangunan (BPHTP) 

Adalah salahsatu jenis pajak atau pungutan yang dibebankan atas 

perolehan hak atas dan/bangunan oleh perorangan atau badan yang 

terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara 
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hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP 

dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga 

terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/bangunan baik secara 

waris, hibah, tukar lahan dan lain-lain. Dasar hukum penetapan bea 

perolehan ha katas tanah dan/bangunan (BPHTP) adalah pasal 1 

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dalam 

Undag-undang No. 20 Tahun 2000. 

 

2.2 Pengertian Kendaraan Bermotor 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Kendaraan 

Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang 

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik 

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen 

serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

 

2.3 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

Marihot Pahala Siahaan (2013 : 175) Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan brmotor. Pajak 

Kendaraan Bermotor dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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2.4 Defenisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 

atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

2.4.1 Objek Pajak 

1. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan 

kepemilikan kendaraan bermotor. 

2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada angka (1), adalah:  

a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan 

di semua jenis jalan darat; dan 

b. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 

GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross 

Tonnage). 

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud 

pada angka (2), adalah:  

a. kereta api; 

b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 

pajak dari Pemerintah; dan 
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d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau 

importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan 

tidak untuk dijual. 

4. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada 

angka (1), meliputi :  

a. penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan 

dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor 

karena perjanjian sewa beli; 

b. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara 

tetap di Indonesia kecuali untuk;  

1) dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; 

2) diperdagangkan; 

3) dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan 

4) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan 

olahraga bertaraf internasional. 

5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b angka 3, 

tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak 

dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia. 

2.4.2 Subjek Pajak 

Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor.  
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2.4.3 Wajib Pajak 

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :  

a. Orang pribadi; 

b. Badan, yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.  

2. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau kuasa badan tersebut. 

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak 

1. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual 

Kendaraan Bermotor 

2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), 

ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan 

bermotor. 

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), 

ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan 

Desember Tahun Pajak sebelumnya. 

4. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (3), adalah 

harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 

5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak 

diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan 

sebagian atau seluruh faktor-faktor :  

a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga 

yang sama; 

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 

c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 

sama; 
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d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan 

bermotor yang sama; 

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan 

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB). 

6. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5), 

dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 

7. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada angka (6), ditinjau kembali setiap tahun. 

2.4.5 Tarif Pajak 

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing – masing 

sebagai berikut :  

a. penyerahan pertama sebesar 10% (supuluh persen) 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 

2. Khusus untuk kendaraaan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar 

besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing 

-masing sebagai berikut :  

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) 

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen) 



 33 

2.4.6 Cara Perhitungan Pajak 

a. Besaran pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif 

pajak dengan dasar pengenaan pajak. 

b. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat 

pendaftaran. 

2.4.7 Masa Pajak 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka 

waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya. 

 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Penerimaan Pajak 

Menurut hukum islam, defenisi pajak adalah sedekah wajib yang 

dipungut pemerintah dari warganya disebut sedekah. Karena tidak ada 

manfaat langsung yang diterima oleh pembayaran tersebut, wajib dalam arti 

digunakan untuk kepentingan umum. Secara etimologi, pajak dalam bahasa 

arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata  لَّضِزْيَبُةyang 

artinya: mewajibkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau 

membebankan (Gusfahmi, 2007:27). 

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-Qur’an 

surat At-Taubah ayat 29.  

َقاِتُلوا الَِّذيَن َلا ُيْؤِهُنوَن ِباللَِّه َوَلا ِباْلَيْوِم اْلَآِخِز َوَلا ُيَحزُِّهوَن 

يَن اْلَحقِّ ِهَن الَِّذيَن ِدَها َحزََّم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوَلا َيِديُنوَن 

 ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْن َصاِغُزوَن

Artinya: “ perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar Agama Allah, yaitu 
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orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam 

Keadaan tunduk”. (At-Taubah ayat 29) 

 

Yang dimaksud dengan Jizyah ialah pajak per kepala yang di pungut 

oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan 

bagi keamanan diri mereka. 

Kaum muslimin sebagai membayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman defenisi yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam 

sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang 

diperintahkan oleh Allah SWT. (ibadah) . jika hal itu bukan perintah, ia 

tentunya tidak termasuk ibadah (Gusfahmi, 2007 : 26). 

Sebagaimana pula hadist Rasulullah Saw: 

Artinya:  “orang-orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran 

adalah seperti orang yang berperang dijalan Allah sampai ia 

kembali kerumahnya”. 

 

Jika pajak dipungut sesuai dengan syariat, maka apa yang ia lakukan 

tentu bernilai jihad bagi pemungut pajak. Sebab, sekecil apapupun perbuatan 

(kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertangung jawabkan dihadapan 

Allah SWT. Dan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. 

(Gusfahmi, 2007 : 26)  

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah 

atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik 

dari rakyat oleh para penarik pajak.”  
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2.6  Peneliti Terdahulu 

No Judul Hasil Peneliti 

1 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan sspajak 

kendaraan bermotor di 

Provinsi Jawa Timur 

Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Provinsi Jawa Timur 

merupakan penerimaan yang berasal 

dari pajak yang dipungut oleh masing-

masing kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur berdasarkan Undang-

Undang dan peraturan tentang 

perpajakan yang ditetapkan, untuk 

keperluan pembiayaan rumah tangga 

pemerintah. 

Dinda Rezki 

Giovani 

(2013) 

2 Analisis efektivitas dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di 

Sumatra Barat 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis mengenai analisis 

efektivitas dan faktor-fakor yang 

mempengaruhi penerimaan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 1) Tingkat efektivitas 

penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Sumtera Barat 

tahun 2007-2011, rata-rata adalah 

sangat 

efektif; 2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

adalah jumlah pajak kendaraan 

bermotor dan jumlah penduduk, secara 

parsial 

berpengaruh terhadap penerimaan 

PKB di Sumatera Barat. Sedangkan 

variabel 

pertumbuhan ekonomi secara parsial 

tidak berpengaruh; 3) Secara simultan, 

seluruh 

variabel independen berpengaruh 

terhadap penerimaan PKB di Sumatera 

Barat 

sebesar 98,4%. Selebihnya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak digunakan 

dalam 

penelitian ini, seperti Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Jual 

Kendaraan Bermotor (NJKB) 

Yuskar 

(2014) 
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2.7 Defenisi Konsep 

Defenisi konseptual adalah penjelasan yang diberikan peneliti sebagai 

variable yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan pemahaman yang 

sama dengan pembahasan ini. Adapun defenisi konsep yang ada pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.7.1 Pajak 

Menurut Adriani, (2012 : 12) Pajak adalah Iuran kepada Negara yang 

dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. 

2.7.2 Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang 

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 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. 

Menurut Adriani (2000 : 35) Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah tampa imbalan, yang dapat 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

Pembangunan Daerah.   
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2.7.3 Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Ahmad Yani (2002 : 47) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

Pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak dan keadaan 

karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisa, atau pemasukan kedalam 

usaha. 

Marihot Pahala (2013 : 209) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual-beli, tukar-

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 

2.7.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Biaya 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjajian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Siahaan, 2013: 209). 

 

2.8 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana 

cara mengukur variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. 
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Variabel pada dasarnya adlah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2007 : 38) 

Tabel 2.1 : Konsep Operasional Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Factor-faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan Pajak Bea 

Balik Nama Kendaran 

Bermotor pada Badan 

Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. Menurut 

Soemitro (2000:84). 

1. Pengetahuan 

Wajib Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kesadaran 

hukum wajib 

pajak. 

 

 

 

 

 

3. Pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penerapan 

sanksi 

hukum. 

1. Adanya bimbingan dan penyuluhan 

kepada wajib pajak 

2. Adanya brosur-brosur yang 

diedarkan kepada wajib pajak. 

3. Adanya papan reklame untuk 

menghimbau wajib pajak agar 

berpartisipasi dalam membayar 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

1. Adanya kesadaran hokum wajib 

pajak untuk membayar pajak. 

2. Wajib pajak jujur dalam 

memberikan keterangan tentang 

pajak yang akan dipungut. 

3. Tidak adanya penunggakan 

pembayaran PajakBea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

1. Adanya pengawan dari atasan 

terhadap petugas pemungutan pajak. 

2. Pengawasan dilakukan seminggu 

sekali. 

3. Adanya pengawasan atau evaluasi 

terhadap laporan tertulis maupun 

lisan tentang hasil pemuungutan 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. 

1. Adanya sanksi hukum terhadap 

wajib pajak yang mnunggak. 

2. Sanksi hukum diberikan kepada 

wajib pajak yang menunggak dan 

melakukan kesalahan-kesalahan. 

3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan 

penyimpanngan yang dilakukan. 

Sumber data dari teori Soemitro (2000:84) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan 

upaya-upaya untuk menggali potensi daerah, guna pelaksanaan pembangunan 

daerah itu sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Daerah hendaklah melakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Tuntutan 

peningkatan PAD semakin hari semakin besar peranannya, seiring dengan 

semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

Pemerintah Daerah Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial seperti: 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adapun menurut Soemitro (2000 

: 84) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pendapatan daerah dapat diukur 

dari adanya bimbingan kepada wajib pajak, adanya kesadaran hukum wajib 

pajak untuk membayar pajak, tidak adanya penunggakan pembayaran pajak 

bea balik nama kendaraan bermotor, adanya peengawasan dari atasan terhadap 

petugas pemungut pajak, dan adanya sanksi hukum terhadap wajib pajak. 

Dari konsep-konsep teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

dari itu penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :            

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data Olahan Peneliti 2018 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor, menurut 

Soemitro (2000 : 84) 

Pengetahuan 

wajib pajak 

Kesadaran 

hukum pajak 
Pengawasan  

Penetapan sanksi 

hukum. 



 40 

Disini ada faktor lain dari studi lapangan maupun kondisi empiris, bahwa 

menurut Soemitro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bea balik 

nama kendaraan bermotor itu ada 4 faktor, tetapi dari hasil penelitian maupun dari 

hasil diskusi dengan beberapa spekulator terutama dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau dan para pejabatnya termasuk dari wajib pajak. Masyarakat pada 

prinsipnya ingin patuh terhadap ini dan mereka sadar bahwa bentuk sanksi yang 

diterima jika tidak mematuhi ketentuan, tetapi disisi lain wajib pajak juga ingin 

ada penghargaan, ingin ada reword, ingin ada kompensasi yang mereka terima 

dari pemerintah jika mereka patuh. Jadi tidak hanya sekedar masyarakat 

dikewajiban tetapi diberikan hak lian sekalipun itu hak insentif pajak, keringanan, 

dan pemutihan pajak. 


