
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 

Daerah. Oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa 

kepulauan  yang  didiami  oleh  banyak  penduduk,  maka  sesuai  dengan  asas 

desentralisasi  yaitu pemberian otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah yang 

merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan 

kepada  masyarakat  serta  peningkatan  pertumbuhan  perekonomian  di  daerah, 

diperlukan  adanya  penyediaan  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  yang 

hasilnya  memadai.  Pembiayaan  dan  pembangunan  daerah  yang  berasal  dari 

pendapatan  asli  daerah,  khususnya  yang  bersumber  dari  pajak  daerah  dapat 

ditingkatkan  sehingga  kemandirian  daerah  dalam  hal  pembiayaan 

penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah  dapat  terwujud.  Upaya  peningkatan 

penyediaan  pembiayaan  dari  sumber-sumber  tersebut  dilakukan  dengan 

peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak, 

serta  pembelian  keluasan  bagi  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber 

penerimaan, khususnya dari sektor pajak daerah.

Seperti  dinyatakan  dalam  Undang-undang  No.18  Tahun  1997  Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber yang sangat penting, guna 

membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. 

Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 



penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  dan  Pembangunan  Daerah.  Jenis  Pajak 

Daerah Propinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (PKB-KAA)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  dan Kendaraan diatas Air (BBNKB-

KAA)

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

(P3ABT dan APER)  

Masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih lemahnya kemampuan 

daerah sehingga berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena 

salah satu unsur dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan hasil 

pajak daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi Pendapatan Asli Daerah.

Upaya yang harus dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) 

Provinsi Wilayah XXVI Garut untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu 

dengan  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  dalam  pemungutan  Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) serta meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan 

Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka karena 

itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat khususnya di Unit 

Pelayanan  Pendapatan  Daerah  (UPPD)  Provinsi  Wilayah  XXVI  Garut,  serta 

perannya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan bermaksud menuangkannya ke 

dalam skripsi yang berjudul:

“KONTRIBUSI  PAJAK  KENDARAAN  BERMOTOR  (PKB) 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH“

(Studi  kasus  pada  Dinas  Pendapatan  Unit  Pelayanan  Pendapatan  Daerah 

Provinsi Wilayah XXVI Garut)



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  penulis  mengidentifikasikan 

masalah berikut:

1. Berapa  besarnya  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  pada  Dinas 

Pendapatan UPPD Provinsi Wilayah XXVI Garut.

2. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Dinas Pendapatan UPPD Provinsi Wilayah XXVI Garut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  memberikan 

penjelasan  mengenai  peran  kontribusi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap 

pendapatan asli daerah, sedangkan tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk  mengetahui  besarnya  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) 

pada Dinas Pendapatan UPPD Provinsi Wilayah XXVI Garut.

2. Untuk  mengetahui  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  terhadap 

Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan  UPPD  Provinsi  Wilayah 

XXVI Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor 

(PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai  bahan  masukan  dalam menilai  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) 

yang dipergunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, dan sebagai sumber bacaan 

tambahan serta bahan penelitian lebih lanjut.



1.5 Kerangka Pemikiran

Salah  satu  tugas  pokok  Pemerintah  Daerah  sebagai  perwujudan  dari 

kegiatan  menuju kearah otonomi  yang dinamis,  perlu  adanya  keserasian usaha 

penumpukan dana guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam menunjang tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah memerlukan 

banyak  biaya  untuk  penyelenggaraannya,  dan  memerlukan  sumber-sumber 

pendapatan.  Salah  satu  sumber  pendapatan  yang  terbanyak  adalah  dari 

penerimaan pajak, salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam 

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat  2 dinyatakan bahwa: “Segala pajak 

untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang“. 

Dalam  konsep  ini,  bahwa  segala  pajak  atau  sumber  pendapatan  yang 

berasal dari pajak, seluruhnya dapat dipergunakan bagi kepentingan pelaksanaan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu usaha 

untuk  mewujudkan  kemandirian  satu  bangsa  atau  negara  dalam  pembiayaan 

pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang 

berupa pajak. Pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna 

bagi kepentingan bersama.

Menurut Rochmat Soemitro (1991 ; 2) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat  pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapatkan  jasa timbal  balik  yang  langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Hamdan Aini (1993 ; 201) kendaraan bermotor adalah:

a) Semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk 
mengangkut orang atau barang yang digerakkan oleh motor yang 
menggunakan generator kas atau memakai bahan bakar bensin, 
solar, atau minyak lain.

b) Segala kendaraan bermotor lainnya yang tidak digerakkan oleh 
motor  yang  semata-mata  menggunakan  bensin  sebagai  bahan 
bakar.

c) Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-
mata  menggunakan  bensin  sebagai  bahan  bakarnya  yang 
mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg.

d) Kendaraan  bermotor  yang  mempunyai  berat  total  yang 
diperkenankan kurang dari 3.500 kg.



e) Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor. 
Dalam pengenaan pajak ini dibedakan antara mobil perorangan 
dengan mobil perusahaan.

Sedangkan  menurut  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  tentang  petunjuk 

pelaksanaan peraturan daerah provinsi Jawa Barat No.7 Tahun 2001, bahwa:

“Kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  dua  atau 
lebih  beserta  gandengannya  yang  digunakan  disemua  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  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang 
bergerak”.

Pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, pendapatan yang berasal 

dari pemberian pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan 

daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran aparatur daerah.

Pendapatan  asli  daerah  berasal  dari  pajak  daerah,  salah  satunya  pajak 

kendaraan bermotor,  yang merupakan bagian dari  pendapatan asli  daerah yang 

terbesar. Karena pendapatan asli daerah tidak akan terlaksana dengan baik apabila 

tidak didukung dengan biaya yang cukup. Oleh karena itu, untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memenuhi  pemenuhan 

tagihan-tagihan dan melaksanakan keadilan sosial yang diperlukan pengeluaran-

pengeluaran daerah.

Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  faktor  yang  sangat  vital  dalam 

menyelenggarakan pemerintah didaerah, terutama dalam menggali pajak daerah, 

sehingga daerah dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas.

Jadi untuk dapat mengefektifkan pendapatan asli daerah, pemerintah harus 

dapat meningkatkan pajak daerah, yaitu  dengan lebih meningkatkan daya guna 

dan hasil  guna pemungutan pajak kendaraan bermotor,  dengan demikian dapat 

meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah. Dari kerangka pemikiran diatas, 

penulis menarik hipotesis bahwa besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor 

yang ditetapkan secara memadai  memiliki  peran yang sangat  penting  terhadap 

pendapatan asli daerah.



BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



1.6  Metodologi Penelitian

Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  dengan 

pendekatan  studi  kasus.  Metode  deskriptif  menurut  Moch.  Nazir  (1988  ;  63) 

adalah  suatu  metode  dalam meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek, 

suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada 

masa sekarang. Tujuan dari pemikiran deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam metode ini data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai 

berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan 

erat dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data-data yang menunjang 

penyusunan  laporan  penelitian.  Penulis  mengambil  metode  dengan pendekatan 

studi kasus  secara intensif dan mendetail.  Subjek yang diteliti  terdiri dari unit 

(kesatuan usaha) yang dipandang sebagai kasus.

Penelitian  ini  rencananya  akan  dilakukan  di  Dinas  Pendapatan  Unit 

Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXVI Garut. Data yang 

penulis kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian akan 

diolah,  dianalisis,  dan  diproses  lebih  lanjut  berdasarkan  teori-teori  yang  telah 

dipelajari  sehingga  memperoleh  gambaran  mengenai  objek  tersebut  dan  dapat 

disimpulkan mengenai masalah yang diteliti.

Untuk  melaksanakan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan dengan meninjau  secara  langsung pada 

objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu data 

yang diperoleh melalui:

a. Wawancara (Interview)

Yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan cara  tanya  jawab dengan 

pimpinan atau pihak yang berwenang memberikan keterangan data yang 

diperlukan dan yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.



b. Pengamatan (Observasi)

Yaitu  suatu  pengumpulan  data  yang  mengamati  secara  langsung  objek 

yang  akan  diteliti  untuk  mengetahui  pelaksanaan  yang  sebenarnya, 

mengumpulkan dan menganalisis  dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan objek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research)

Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  sekunder,  yang 

dilaksanakan  dengan  membaca,  mempelajari,  dan  mengumpulkan  berbagai 

literatur  dan  bahan  perkuliahan,  khususnya  yang  ada  hubungannya  dengan 

masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh landasan teori / kepustakaan. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  penulis  lakukan  pada  Dinas  Pendapatan  Unit  Pelayanan 

Pendapatan  Daerah  (UPPD) Provinsi  Wilayah  XXVI Garut,  yang  berlokasi  di 

Jl.  Merdeka  No.219  Tlp.(0262)  233816  Fax.(0262)  540900  kode  pos  44151. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2007 sampai dengan bulan 

November 2007. 


