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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara meningkatkan

pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenekan kepada masyarakat wajib

pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan, sumber

pendapatan daerah menurut Undang-Undang No 18 Tahun 1998 dan Undang-

Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berasal

dari pungutan pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota  salah satu pungutan

pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah)

berdasarkan undang-undang yang bersifat  dipaksakan dan terutang oleh yang

wajib membayarnya dengan mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas

jasa)secara langsung,yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.Jenis Jenis Pajak

Daerahyaitu : Pajak Provinsi, Meliputi:Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Air

Permukaan, Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota,Meliputi:Pajak Hotel,Pajak

Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral

Bukan Logam Dan Batuan,Pajak Parkir,Pajak Air Tanah,Pajak Sarang Burung

Walet,Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,Bea Perolehan Hak

Atas Tanah Bangunan.
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Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

teknik yang berada pada kendaraan itu.Kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi 3

bagian yaitu Kendaraan Ringan (KR), Kendaraan Berat (KB) dan Sepeda Motor

(SM).1.Kendaraan Ringan (KR)  merupakan kendaraan bermotor roda 4, meliputi

kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, pick-up,dan truk mikro. 2.Kendaraan

Berat (KB)Contoh kendaraan berat yaitu truk dan bus.3.Sepeda Motor

(SM)Meliputi sepeda motor dan kendaraan roda 3.sepeda motor

adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuahmesin. Penggunaan

motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah,

penggunaan bahan bakarnya rendah serta biaya operasionalnya juga sangat

rendah. Pada periode lebaran sepeda motor digunakanmudik untuk perjalanan

jarak jauh.

Menurut Marihot Siahaan (2013 :175) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendraan bermotor beroda berseta

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber eneri tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

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

operasional menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen

serta kendaraan bermotor yang di operasionalkan di air.

Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat

yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.Alat-
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alat berat (yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil) merupakan alat yang

digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan

suatu struktur bangunan.Alat berat merupakan faktor penting didalam proyek,

terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya

dengan skala yang besar Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah

untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil

yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif

lebih singkat.

Berikut ini adalah data-data wajib pajak / Perusahan yang menggunakan

kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang membayar pajak,adalah sebagai

berikut:

Tabel  1.1
Jumlah kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang membayar

pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar  pada Tahun
2012, 2013, 2014

No Jumlah
Unit

2012 2013 2014

1 Wajib Pajak yang bayar

pajak kendaraan bermotor

alat-alat berat dan alat-alat

besar

70 73 79

Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau
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Tabel diatas menjelaskan daftar wajib pajak yang membayar pajak

kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar di Kantor UPT Pendapatan

Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.Dari tabel diatas dapat

disimpulkan bahwa pembayaran pajak kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

di Kontor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau

dari tahun ketahunmenaik jumlah unit kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Walaupun demikian masih ada wajib pajak atau perusahaan yang belum tau cara

membayar pajak kendaraan nya. Dikarnakan kurang nya kesadaran, pemahaman

wajib pajak atau perusahan tersebut yang belum tau bagaimana cara membayar

pajak kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua, roda empat, atau pun

kendaraan alat-alat barat dan alat-alat besar. betapa pentingnya membayar pajak

untuk kelangsunggan Negara kita ini.

Perusahan atau wajib pajak dibidang proyek pembanggunan dan PT

banyak sekali munggunakan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti:

tractor, loeder, truk, excavator, bulldozer, dll. Semata-mata untuk memudahkan

perkerjaannya dengan waktu yang singkat dan memdapatkan hasil yang

memuaskan. Sayangnya masih ada wajib pajak atau perusahaan yang belum tahu

cara membayar pajak kendaraannya. Dikarnakan kurang nya kesadaran,

pemahaman wajib pajak atau perusahan tentang bagaimana cara membayar pajak

kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua, roda empat, ataupun kendaraan

alat-alat barat dan alat-alat besar.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dikarnakan kurangnya

ilmu pengetauan, pergaulan, sosialisasi, dan mencari hal-hal yang berkaitan
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dengan apa-apa saja berhubungan dengan pajak, contohnya cara membayar pajak,

cara perhitungan pajak, dll.

Dilatar belakang ini penulis ingin mengetahui bagaimana cara menghitung pajak

kendaraan bermotor, terutama pajak kendaraan alat berat, dan penulis juga ingin

mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hal perhitungan pajak kendaraan

bermotor dan pajak kendaraan alat berat. Maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dan dengan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari

tugas akhir penulis dengan judul : “TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

KENDARAAN ALAT BERAT DI UPT PENDAPATAN KABUPATEN

KAMPAR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU.”.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang terjadi pada UPT

Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau dapat

dirumuskan permasalahan penilitian sebagai berikut : Tata Cara Perhitungan Pajak

Kendaraan Alat Berat Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan

Provinsi Riau.

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana

Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Alat Berat Di UPT Pendapatan

Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
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I.3.2 Manfaat Penelitian

a. untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak

Kendaraan Alat Berat Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar

Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

b. sebagai bahan masukan atau informasi bagi penelitian.

c. dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

jelas tentang bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan

Alat Berat Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas

Pendapatan Provinsi Riau

I.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Unit

Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan

Provinsi Riau.

I.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015 dan

selesaikan pada tanggal 27Febuari 2015.

I.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

sumbernya denga cara observasi dan wawancara dengan staff kasi
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penerimaan pajak daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan

Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

b. Data sukender, yaitu data yang  di peroleh dari sumber lain yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku,

dokumen-dokumen ataupun referensi lainnya yang memiliki

relevasi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini.

I.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpul data yang diperlukan maka penulis menggunakan

beberapa metode yaitu:

a. Metode wawancara

Penulis mulakukan wawancara yaitu Tanya jawab langsung dengan

staff kasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak (masyarakat)

untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat.

b. Metode observasi

Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi

permasalahan dalam pembayaran pajak kendaraan alat berat Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

Dokumen dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang

di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan,

baik itu berupa catatan transkip,buku,surat kabar,dan sebagainya.
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I.4.5 Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis,maka

penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait,dalam hal ini penulis

menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan

yang tidak dinyatakan dengan angka-angka.

I.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulis merupakan uraian secara garis besar mengenai apa

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

proposal ini penulis susun atas 3 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang

akan dijabarkan pada bab-bab sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini  akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan

penulisan, metode penelitian,manfaat penelitian, metode penggumpulan data,serta

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan

diuraikan tentang sejarah singkat kantor,susunan organisasi,struktur organisasi,

uraian tugas,visi,misi kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan

Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
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BAB III : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini merupakan tinjauan teori dan praktek. Pada bab ini akan

diuraikan tentang pengertian pajak,fungsi,pengertian pajak daerah,pengertian

kendaraan bermotor, pengertian kendaraan alat berat,jenis alat berat.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup, pada bab ini diuraikan tentang

kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


