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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang     

Sebagaimana diketahui tujuan  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 untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya 

dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. 

Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam 

menopang  pembiayaan  pembangunan  nasional. Dalam kenyataannya 

penerimaan  negara dari sektor  pajak dari  tahun ke tahun  semakin meningkat 

dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program 

pembangunan nasional  juga semakin meningkat.  

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas  pemerintah  

dan  pembangunan  yang  senantiasa  memerlukan sumber  penerimaan yang  

dapat diandalkan. Kebutuhan lain semakin  dirasakan  oleh  daerah  terutama  

sejak diberlakukannya otonomi daerah diindonesia yaitu mulai 1 januari 2001. 

Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dipicu untuk dapat berkreasi 

mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran  daerah.  Dari  berbagai  alternatif  sumber penerimaan yang  

mungkin dipungut oleh daerah undang-undang tentang pemerintahan  daerah  

yang menetapkan pajak  daerah menjadi  salah  satu   penerimaan   yang     berasal 
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dari  dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-

masing. 

 Sebagai  anggota  masyarakat yang menjadi bagiandari daerah setiap  

orang atau badan-badan yang memenuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  

peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh 

pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. 

Pajak  daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi  

kehidupan masyarakat. Disisi lain,  semangat  otonomi  daerah  yang  

diberlakukan diindonesia memungkinkan setiap daerah baik provinsi atau 

kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam bidang pajak dan 

retribusi daerah. 

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat di bedakan sebagai pajak  

negara  dan  pajak  daerah. Mengenai  pajak daerah, perannya juga  sangat  

penting  sebagai  sumber  pendapatan  daerah dan sebagai penopang 

Pembangunan daerah, karena daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah. 

Untuk mengoptimalkan pajak daerah ini,  maka  pemerintah  

mengeluarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

Pembagian pajak daerah menurut undang-undang adalah : 

1. Jenis  Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
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c. Pajak Bahhan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Rokok 

2. Jenis Pajak Kabupaten Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan  

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran 

k. Bea Perolehann Hak atas Tanah dan Bangunan 

 Dari jenis-jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang 

memberikan  kontribusi  cukup  besardalam rangka meningkatkan Pendapatan  

asli Daerah (PAD) Provinsi Riau adalah jenis pungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor. 

 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan  salah  satu  sektor  

unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Sehingga sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan 

lajunya  perekonomian  suatu daerah.  Namun harapan tersebut kerap tidak  

sejalan  dengan  kesadaran  masyarakat  dalam  menunaikan kewajiban  

membayar pajak. 
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 Untuk mengetahui gambaran tentang wajib pajak kendaraan bermotor 

dapat dilihat pada tabel I.I : 

Tabel 1.1 : 

Jumlah Wajib Pajak 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2014 48,037 

2 2015 53,933 

3 2016 62,618 

Sumber : Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Pekanbaru Kota 

   Dari tabel I.I dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan  

bermotor yang membayar pajaknya terus meningkat atau mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin 

meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk di Provinsi Riau. 

 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut juga berdasarkan undang-

undang  Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak  Daerah  dan retribusi daerah,  

pajak Kendaraan Bermotor di Air dan BBN Kendaraan Bermotor di atas Air. 

 Sedangkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor itu 

sendiri dilaksanakan oleh DISPENDA,  melalui  Kantor  Bersama  Samsat  

dimana dalam pelayanan pembayaran Pajak kendaraan bermotor tersebut 

dilakukan dengan sistem terpadu bersama pengeluaran STNK, pembayaran 

SWDKLLJ dan pembayaran BBNKB. Jadi dalam Samsat terdiri dari 3 (tiga) 

Instansi yaitu Dispenda, Kepolisian dan Jasa Raharja. 

 Permasalahannya adalah sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor 

pada UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan sebagian dilakukan dengan komputer 
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dan  manual.  Misalnya input data, editing,  pembayaran,  penetapan,   

pengarsipan dilakukan secara komputer. Sedangkan Dari pihak kepolisian 

penulisan BPKB, Check  Fisik  KBM,  Pengesahan STNK,  Registrasi Buku 

Induk KBM dilakukan secara manual. 

 Sistem pemungutan pajak Kendaraan Bermotor beserta gandenganya 

secara manual dan komputer, masing-masing sistem tersebut mempunyai 

keuntungan dan  kelemahan.  Keuntungan memakai  sistem  manual  adalah 

mudah dibaca, koreksi mudah dilakukan, mudah beradaptasi bilamana terjadi 

perubahan kondisi, sedangkan  keuntungan  secara  komputer  adalah  

menjanjikan kemudahan, menyajikan informasi yang cepat dan akurat. 

Kelemahan sistem manual adalah waktu  adalah  waktu  yang  relatif  lama,  

proses pelaporan sering terlambat, rawan dengan kehilangan dan manipulasi, 

sedangkan kelemahan sistem komputer adalah tegangan  listrik  yang  tidak  

stabil. 

 Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Sistem Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor di  

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau” 

B. Perumusan Masalah 

Dengan  adanya  latar  belakang  masalah  bahwa  yang ada pada dinas 

pendapatan daerah provinsi riau. Dapat dirumuskan sebagai berikut:  

“Apakah   Sistem  Pemungutan Pajak Kendaran Bermotor  yang  

dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau sudah Efektif”? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah sistem pemungutan  pajak kendaraan  

bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

sudah efektif. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 

sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor  di Dinas Pendapatan 

Provinsi Riau  

c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam sistem pemungutan pajak kendaraan 

bermotor  di Dinas Pendapatan Provinsi Riau  

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menjadi bahan masukan kepada dinas pendapatan daerah 

provinsi riau. 

b. Bagi pembaca, bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya 

dibidang yang sama. 

c. Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis selama dalam bangku kuliah maupun diluar bangku kuliah. 

D. Metode Penulisan Penelitian 

1. Lokasi Penulisan  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 
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2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan di rencanakan tanggal 23 Februari 2017 

sampai 23 Maret 2017.  

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

penulis melalui wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  

laporan catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview 

 Untuk  mengumpulkan  data  penulis melakukan wawancara 

kepada responden. Dalam penelitian ini respondennya  adalah semua  

pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

b. Observasi 

  Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara 

mengamati langsung objek yang  menjadi  permasalahan  dalam  

penerapan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

c. Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata  

yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif. 
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E. Sistematis Penulisan 

 Dalam  penulisan  laporan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penulisan penelitain, teknik 

pengumpulan data dan sistematis penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum mengenai 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, uraian tugas dalam 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, serta struktur organisasi 

unit kerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

BAB II :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini penulis membahas tentang Pengertian Pajak, Pajak 

Daerah, pajak Kendaraan Bermotor, Dasar Hukum pemungutan 

dan sistem Pemungutan 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. 

DAFTAR PUSTAKA  


