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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang 

diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan 

dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan 

daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki 

kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai 

prinsip daerah otonom yang nyata.  

  Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) 

merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah 

diharapkan  lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan 

daerahnya. Menurut Lincolin Arsyad pada tahun 1999, pembangunan 

ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat 

mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan.  

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

menyebutkan bahwa melalui otonomi derah, pembangunan ekonomi daeah 

diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi 

daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. 

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah 

otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. 

Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada 

bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus 
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menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan 

pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem 

pemerintahan negara. 

\  Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah 

dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna 

membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan 

tata pemerintahan yang lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber–

sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 

beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak 

daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa terus mengandalkan 

PAD  yang bersumber dari alam, karena semakin lama kekayaan alam 

akan habis oleh karena itu Pemerintah Provinsi harus mencari sumber yang 

tidak akan habis sebagai tumpuan PAD. Salah satu PAD yang sangat 

potensial di Provinsi Jawa Tengah adalah Pajak Daerah. Terdapat dua jenis 

pajak yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang 

dipungut pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangga 

negara. Pajak Daerah ialah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II 

untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah 

iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan..  

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota. Pajak daerah Jawa Tengah terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah Dan Air Permukaan. Salah satu pajak daerah sebagi sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bemotor adalah Pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan semua    kendaraan    beroda    beserta 

gandengannya yang digunakan di semua 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 dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan 

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. Povinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup 

besar dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk 

mengetahui bagaimana peran realisasi dan kontribusi penerimaan pajak 

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada latar 

belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI UP3AD KABUPATEN SEMARANG”. 

 

 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

 Ruang lingkup penulisan dibuat agar laporan lebih jelas dan terarah. 

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor pada UP3AD 

Kabupaten Semarang 

2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor pada UP3AD 

Kabupaten Semarang 
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3. Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

UP3AD Kabupaten Semarang 

4. Dokumen yang digunakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor pada UP3AD 

Kabupaten Semarang 

5. Hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

UP3AD Kabupaten Semarang 

6. Upaya untuk meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada UP3AD Kabupaten Semarang 

 

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan disusunnya tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan klasifikasinya 

2. Menjelaskan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

3. Menjelaskan dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pajak 

Kendaraan Bermotor 

4. Menjelaskan gambaran tentang upaya meningkatkan penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

5. Membandingkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan 

dengan ilmu yang diterapkan di dunia kerja 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

  Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III Program Studi 

Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 

dan juga sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah penulis 

peroleh pada dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan wacana bagi manajemen perusahaan. 

3. Bagi Universitas 
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Sebagai tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

1.4 Cara Pengumpulan data 

1.4.1 Data Penelitan 

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini penulis 

mengelompokan data menurut sifat, sumber, dan cara memperolehnya 

sebagai berikut : 

1. Jenis data menurut sifatnya : 

a. Data Kualitatif 

  Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka 

(supranto, 2003; 20).Data ini tidak dapat diukur secara langsung 

dan menghasilkan informasi yang menunjukan keadaan suatu 

obyek.Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan data 

kualitatif karena tidak membutuhkan perhitungan-

perhitungan.Data yang diperoleh bentuk tentang ketentuan 

umum perpajakan, subyek, dan obyek pajak seperti peraturan 

daerah dokumen-dokumen lainya. 

 

 

b. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka (supranto, 2003; 

20 ). Data ini dapat diukur secara langsung dan hasilnya 

dinyatakan dalam bentuk angka.Seperti hasil perhitungan pajak 

yang terutang atas suatu kendaraan bermotor dan tarif-tarif tiap 

masing-masing pajak yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

2. Jenis data Menurut cara memperolehkanya : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya 

(Marzuki,2005; 60 ). Data primer yang digunakan oleh penulis 

dalam Laporan Kerja Praktek ini adalah Gambaran umum 
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mengenai UP3AD Kabupaten Semarang dan pelayanan yang 

diberikan kepada wajib pajak oleh UP3AD Kabupaten Semarang. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2005; 60 ). Data sekunder 

yang digunakan penulis dalam Laporan Kerja Praktek ini adalah : 

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor diambil dari Peraturan 

Daerah No. 2 tahun 2011. 

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diambil dari 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 21 tahun 2011. 

c. Tugas Seksi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor. 

d. Data mengenai mekanisme penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang diterapkan di lapangan untuk penulisan Laporan 

Kerja Praktek ini adalah : 

 

 

a. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki, tanpa 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun obyeknya orang 

(Marzuki, 2005; 62). Observasi yang dilakukan oleh penulis 

dengan cara mendampingi Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan 

melakukan sebagai pekerjaan yaitu mengamati dan membantu 

wajib pajak dalam mengurus surat-surat Pajak Kendaraan 

Bermotornya pada UP3AD Kabupaten Semarang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 
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berlandaskan tujuan penelitian (Marzuki, 2005; 66). Dalam hal ini 

data dan keterangan yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara 

membuat daftar pertanyaan yang rinci tentang Pajak Kendaraan 

Bermotor, yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung 

kepada Kepala dan staf pegawai Sub Bagian Operasional pada 

UP3AD Kabupaten Semarang. 

c. Studi Pustaka 

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini penulis 

melakukan pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari 

buku-buku dan refensi-refensi lainnya yang berhubungan dengan 

Pajak Kendaraan Bermotor.Buku yang digunakan adalah Perda 

Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2002, intruksi Bersama Menteri 

Pertahanan dan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan sistem 

administrasi, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman 

kepada pembaca tentang permasalahan yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini. 

Untuk mempermudah pembahasaan permasalahan, maka Laporan Tugas 

Akhir ini disusun menjadi empat bab yang secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan 

judul yang mengemukakan optimalisasi pemungutan dan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD & Samsat 

Kabupaten Semarang. Pembatasan masalah atau ruang lingkup 

permasalahan dan tujuan serta kegunaan, metodologi penulisan 

yang mencakup metode pengumpulan data dan jenis data yang 

digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Serta 

membuat sistematika penulisan yaitu memberi gambaran dan 

keterangan singkat mengenai apa yang akan dibahas tiap bab 

pada laporan Tugas Akhir ini. 
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BAB II  : Gambaran umum perusahaan, dalam bab ini, diuraikan 

mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, Visi, Misi dan 

Kebijakan Mutu, Struktur Organisasi, diskripsi masing-masing 

bagian. 

 

BAB III : Pembahasan, berisi tentang pengertian dan bentuk dasar hukum 

pajak kendaraan bermotor, fungsi pajak, manfaat pajak, 

pengelompokan pajak, pajak daerah, jenis pajak daerah, 

pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar pemungutan pajak 

kendaraan bermotor, obyek pajak kendaraan bermotor, subyek 

pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan 

bermotor, penghitungan pajak kendaraan bermotor, dokumen 

yang digunakan dalam pajak kendaraan bermotor, mekanisme 

pemungutan pajak kendaraan bermotor, analisa masalah dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor, analisa penyeleseian 

masalah pemungutan pajak kendaraan bermotor 

 

BAB IV :  Penutup, bab ini berisi tentang ringkasan dan kesimpulan atas 

permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

 


