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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan tujuan  reformasi saat ini telah terjadi  perubahan yang

mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah,perubahan tersebut di

antaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang

pemerintah daerah. Era otonomi daerah di tafsirkan sebagai penambahan

wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang sebesar-besarnya di arahkan untuk mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 32 tahun 2000

tentang daerah dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang menjadi dasar hukum

pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintah

Kabupaten atau Pemerintahan Kota untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam

pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi memaksa daerah untuk

mandiri karena pembiyaan atau pengeluaran rutin daerah harus di topang oleh

penerimaan daerahnya sendiri. Dengan penggalian dan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintahan daerah juga mampu

meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah,

penerapan otonomi daerah diwujudkan pada kemandirian daerah dalam

mengelola pendapatan dilihat dari elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD),
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yang di harapkan agar otonomi daerah bisa mengatur APBD nya dengan

baik,sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,yang termasuk Pendapatan

Asli Daerah adalah :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil Perusahan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan.

d. Lain-lain Usaha yang Sah

Pengembangan sektor pajak penerangan jalan memiliki prospek cukup

trategis sebagai salah  satu sumber pendapatan daerah, apabila dikembangkan

secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan

atas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata danbertanggung

jawab dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk

mencapai tujuan ekonomi itu sendiri yaitu berupaya meningkatkan pelayanan

dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Pemerintah Kabupaten Siak memulai peraturan daerah No 25 Tahun

2007 telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang

pengelolaan keungan daerah dan peraturan daerah No 3 Tahun 2009 tentang

pajak penerangan jalan. Dengan di mulainya era otonomi daerah,saat ini

banyak daerah yang berusaha mencari pendapatan bagi pembiayaan
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penbangunan didaerahnya masing-masing dalam banyak hal Pajak Penerangan

Jalan menawarkan suatu kekuatan dalam menunjang sumber pembiayaan bagi

Kabupaten Siak.

Dengan adanya pembagian wewenang dalam bidang pajak penerangan

jalan maka di butuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintahan

daerah yang berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang di miliki

tersebut untuk mampu memunculkan dan dapat berkompetisi dengan wilayah

di sekitarnya yang sudah maju. Pengembangan pajak penerangan jalan

memiliki prospek cukup strategi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

apabila di kembangkan secara optimal.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Siak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

Nomor Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)
Persentase

(%)
1 2009 26.900.000.000,00 28.830.714.093.66 107,18%

2 2010 24.432.512.046,00 32.535.289.663.08 133,16%

3 2011 26.900.000.000,00 28.100.238.633.00 104,46%

Sumber : Kasi Pendapatan DPPKAD Kab. Siak

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak

Penerangan Jalan berpengaruh cukup besar kontribusinya untuk Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Siak.

Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah

daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memaksimalkan

potensi yang memiliki tersebut untuk mampu memunculkan formulasi pajak
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yang dapat berkompetensi dan bersinergi dengan wilayah sekitar yang sudah

maju.

Selain itu dapat di ketahui bahwasanya pendanaan dari Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah hanya bersumber dari

APBD Kabupaten Siak saja,sarana dan prasarana mengalami

kesulitan,kurangnya peran serta masyarakat serta sarana dan prasarana

penunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas, serta kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan pajak penerangan

jalan.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik menggali pengetahuan

tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Siak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah

yang akan dikemukakan pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Tata Cara

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siak?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahuiTata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Bahan masukan dan informasi bagi dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset DaerahPeningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) melalui Sektor Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Siak.

b. Bahan masukan bagi peneliti dalam mengesahkan ilmu dan menambah

ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

c. Sebagai Salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang

yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi

penelitian ini adalah di Kabupaten Siak tepatnya pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak. Sesuai dengan

judul yang diangkat penelitian maka penelitian ini berhubungan dengan

Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Siak.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 02 Januari hingga tanggal

30 Februari 2013 di instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
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3. Tempat Penelitian

Penelitian mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan

Jalan ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Aset

Daerah Kabupaten Siak.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu :

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden

melalui penelitian lapangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan

Pembayaran Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Siak.

b) Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-

buku serta dokumentasi atau sumber-sumber lainnya yang didapat di

lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Siak.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil

pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai tata cara yang

dilakukan dalam pemungutan pajak penerangan jalan di kabupaten

Siak.

b. Interview (wawancara)

Interview yaitu merupakan tanya jawab kepada narasumber

diinstansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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Kabupaten Siak khususnya bidang Pendapatan Asli Daerah yang

berhubungan dalam permasalahan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi

narasumber adalah kasi pendapatan yaitu Bapak Muzzamil, SE, M.Si

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh

dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan

dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap

dengan objektif.Dan dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi

(gambaran/penjelasan) secara detail dengan tanpa melakukan pengolahan

data.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan laporan ini, maka penulis

akan menyajikan sistematika penulisannya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, Perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data

dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas gambaran umum mengenai keadaan

Dinas seperti : Sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan dan sasaran,

struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian pajak, Jenis-jenis Pajak,

Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian pemungutan,
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pengertian pajak penerangan jalan, Dasar hukum pemungutan

pajak penerangan jalan, objek pajak penerangan jalan, subjek dan

objek pajak penerangan jalan, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan, Masa Pajak Tahun Pajak Saat

Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan,

pajak dalam pandangan islam,Pelaporan Pajak dan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Tata Cara Pemungutan

Dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan,Tata Cara Pemungutan

Pajak Penerangan Jalan (PLN) Di Kabupaten Siak, Tata Cara

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Non PLN) Di Kabupaten

Siak, Kendala-kendala yang Dihadapi Kantor Dinas Pendapatan

Kabupaten Siak, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Kabupaten Siak

Dalam Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak

Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini adalah berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang

dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.


