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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Tujuan pembangunan Negara Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan di Indonesia harus terencana

dengan baik terutama dalam hal perekonomiannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara

terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan

yang dapat diandalkan. Sebagai dasar untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut

salah satu usaha pemerintah yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan yang

berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk kepentingan

bersama. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara dan

sangat diharapkan untuk menunjang pembangunan.

Pajak merupakan distribusi dana rakyat kepada pemerintah. Dengan

membayar pajak masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Nasional.

Karena warga berperan aktif dalam mendukung Pembangunan Nasional

selayaknya warga dihargai oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari

pembayaran pajak tersebut seefisien dan seefektif mungkin.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan Undang-Undang”. Pemerintah selalu mengadakan penyempurnaan

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, karena harus disesuaikan

dengan situasi dan kondisi yang ada.

Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak khususnya pemerintah daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab.



2

Pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Khususnya yang bersumber dari pajak daerah harus ditingkatkan sehingga

kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah

dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak daerah 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.

Jenis pajak daerah menurut lembaga pemungutannya ada dua antara lain, Pajak

Daerah Tingkat I , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi contohnya

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II, yaitu

pajak yang dipungut oleh Permerintah Kota atau Kabupaten contohnya Pajak

Hotel.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan

dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi membentuk badan

yang berwenang untuk melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap).

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh SAMSAT

Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten Purwakarta masih mengalami berbagai

kendala, salah satunya adalah beberapa wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajibannya membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut

harus diatasi oleh SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten Purwakarta

untuk mengupayakan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

berusaha untuk lebih mengefektifkan tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak

Kendaraan Bermotor. Karena jika tidak maka hal ini akan menghambat jalannya

pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk

mengetahui sejauh mana penanganan masalah tersebut maka penulis tertarik

untuk melaksanakan penelitian pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah

Kabupaten Purwakarta dengan judul :
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“Tinjauan Atas Sistem Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah

Kabupaten Purwakarta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul penulis membatasi masalah

yang akan dibahas, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak

kendaraan bermotor roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan

Wilayah Kabupaten Purwakarta.

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam perhitungan, penyetoran

dan pelaporan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 pada

SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten Purwakarta.

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan

dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan

bermotor roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah

Kabupaten Purwakarta.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam perhitungan, penyetoran dan

pelaporan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 pada SAMSAT

Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam

perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan bermotor

roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah Kabupaten

Purwakarta.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan

dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan

bermotor roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah

Kabupaten Purwakarta.
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir

Diploma III Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama Bandung, di samping itu dengan adanya

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB), serta menambah pengetahuan dalam tata

cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan

bermotor roda 2 dan 4 pada SAMSAT Unit Pelayanan Wilayah

Kabupaten Purwakarta dan hambatan yang dihadapi serta upaya

penanggulangannya.

2. Bagi Instansi

Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat bermanfaat bagi SAMSAT

Kabupaten Purwakarta yaitu mengenai hasil yang diperoleh dari

penelitian ini dapat dijadikan masukan yang baik sebagai bahan

pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan

informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan praktik

kerja yang dilakukan di SAMSAT Kabupaten Purwakarta yang berlokasi di Jalan

LL.RE.Martadinata No.22 Purwakarta yang akan dilaksanakan sejak bulan

September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.


