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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Di Indonesia sektor pajak menjadi pendapatan utama, pajak merupakan salah 

satu sumber pendapatan negara yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak sebagai alat untuk mengatur dan 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Kumala, 

2019). Pajak merupakan salah satu program pemerintah, untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan 

salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah 

dan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut Pinatik (2019) mengatakan bahawa PAD sebagai salah satu sumber 

pendapatan APBD mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah diatur berdasarkan peraturan daerah masing-

masing daerah otonom.  

Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan 

dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak 
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Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) (Online Pajak, 2018).  

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah menjadi milik pemerintah daerah dan 

hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang disatukan dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD.(Candra Asmarani, 2020)  

Salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola PAD 

adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. BPKD Kota 

Sukabumi merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi mengelola sumber-

sumber PAD. Upaya peningkatan PAD bisa dilakukan dengan terus memaksimalkan 

potensi PAD. Salah satunya melalui Pajak Penerangan Jalan. Menurut (UURI No.28 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan 

pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. 

Di Kota Sukabumi PPJ merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah yang 

cukup besar berpotensi memaksilkan PAD. Penerangan jalan raya merupakan faktor 

pendukung bagi masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi. 

Dikatakan penerangan jalan merupakan salah satu bentuk penunjang, karena tanpa 

penerangan jalan masyarakat akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.  

PPJ dipungut atas penggunaan listrik. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi 

seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek PPJ yaitu pengguna tenaga listrik 
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oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengguna tenaga listrik pada tempat-

tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas 

timbal balik, dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait (Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi No. 19 Pajak Penerangan Jalan, 2011). PPJ terbagi menjadi dua yaitu PPJ 

PLN dan PPJ Non PLN. 

PPJ PLN adalah pajak penerangan yang dipungut oleh PT. PLN (Persero). PPJ 

yang dipungut PT. PLN ini dipungut oleh PT PLN. Lalu hasil pemungutannya 

disetorkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa PPJ PT. PLN ini memakai withholding system (dipungut 

melalui pihak ketiga). Dalam penerapannya pemungut PPJ adalah PT PLN, sehingga 

PT. PLN wajib untuk memungut Pajak Penerangan Jalan pada pengguna listrik. Dalam 

pemungutannya Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua berdasarkan jenis 

meteranya. Untuk meteran Prabayar dipungut ketika pelanggan membeli token listrik, 

sedangkan untuk meteran Pascabayar dipungut ketika tagihan invoice tiap bulan keluar. 

PPJ Non PLN adalah pajak yang dipungut oleh pemakai tenaga listrik baik yang 

dihasilkan sendiri maupun yang didapat dari penyedia tenaga listrik, contoh dari tenaga 

listrik yang dihasilkan sendiri yaitu adalah Genset. PPJ Non PLN ini memakai sistem 

self assesment system. 

Pada awal tahun 2017 di Kota Sukabumi sistem pemungutan Pajak Daerah 

sudah berbasis online, yaitu sudah menggunakan aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota 

Sukabumi). Pembayaran untuk PPJ Non PLN menggunakan aplikasi dan untuk PPJ 
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PLN pembayaran tidak melalui aplikasi tetapi melalui kas daerah. Pendapatan daerah 

Kota Sukabumi mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup 

signifikan hal tersebut dapat dilihat dari : 

Gambar 1.1 

Penerimaan Pajak Daerah Kota Sukabumi 

 

Sumber : BPKD Kota Sukabumi,2021 

Penerimaan Pajak Daaerah di Kota Sukabumi untuk tahun 2017-2021 

menunjukkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai salah satu komponen penerimaan 

PAD terbesar. Banyaknya pendapatan yang diterima dari PPJ diharapkan mampu 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat juga dari laporan 

target dan realisasi PPJ di Kota Sukabumi, antara lain :  
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Gambar 1.2 

Laporan Target dan Realisasi PPJ di Kota Sukabumi 

 

Sumber : BPKD Kota Sukabumi,2021 

Dari data Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi di atas dapat disimpulkan 

bahwa pencapaian realisasi PPJ pada 2017 sebesar 101,08%  . Pencapaian realisasi PPJ 

pada tahun 2018 sebesar 118,04%. Pencapaian realisasi PPJ pada tahun 2019 sebesar 

113,88% dan pencapaian realisasi PPJ pada tahun 2020 sebesar 103,89%. Kontribusi 

penerimaan PPJ terhadap pajak daerah di Kota Sukabumi mencapai target (over target) 

secara berturut-turut walaupun terjadi penurunan dalam pencapaian tetapi sudah 

melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2019 terjadi pandemic covid-19,  namun 

hal tersebut tidak berpengaruh terhadap realisasi pendapatan PPJ. 

Dalam penyelenggaraan PPJ Pemerintahan Daerah melalui BPKD harus 

mengawasi proses pelaksanaan PPJ ini sesuai dengan (Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi No. 19 Pajak Penerangan Jalan, 2011). Dalam pelaksanaan PPJ tersebut 

Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan-permasalahan dalam mengelola 
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penerimaan PPJ. Potensi pada PPJ seharusnya dapat mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan PAD dan meningkatkan pengawasan PPJ agar tidak terjadi pelanggaran 

oleh pengelola PPJ yang dapat merugikan daerah. 

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang tersebut, maka penulis akan 

membahas Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “PROSEDUR PENERIMAAN 

PAJAK PENERANGAN JALAN PADA BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA SUKABUMI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah.  

1. Bagaimanakah perkembangan  penerimaan PPJ PLN dan PPJ Non PLN di Kota 

Sukabumi?  

2. Bagaimanakah mekanisme pengenaan Pajak Penerangan Jalan? 

3. Bagaimanakah prosedur penerimaan PPJ pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi?  

4. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi BPKD dalam pelaksanaan 

penerimaan PPJ di Kota Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PPJ PLN dan PPJ Non PLN di 

Kota Sukabumi.  

2. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan Pajak Penerangan Jalan. 
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3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan PPJ pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi.  

4. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi BPKD dalam 

pelaksanaan penerimaan PPJ di Kota Sukabumi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Berdasarkan proses penelitian ini, diharapkan penulis dapat menambah 

pengetahuan tentang prosedur penerimaan PPJ pada BPKD Kota Sukabumi, 

serta dapat memperoleh berbagai pengalaman dan masukan mengenai teori 

dengan penerapan perpajakan, sekaligus diharapkan dapat membandingkan 

teori yang di dapat selamat perkuliahan terhadap permasalahan yang ada di 

lapangan. 

2. Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan masukan tambahan 

dalam bidang yang sama bagi peneliti selanjutnya mengenai prosedur 

penerimaan PPJ serta dapat menambah sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  
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1.5 Metode Penelitian  

Dalam proses menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan 

penelitian metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018, p. 48) metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya 

pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat 

perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.   

Menurut Rakhmat (2010, p. 22) bahwa  metode deskriptif, yaitu metode 

penelitian dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan 

fenomena secara sistematis, fakta atau karakteristik subjek tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data  

1. Studi Lapangan  

Dengan studi lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan 

wawancara terhadap pegawai kantor BPKD Kota Sukabumi serta melakukan 

pengamatan langsung mengenai objek yang akan diteliti di BPKD Kota 

Sukabumi. 

2. Studi Pustaka 
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Dasar penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dari berbagai sumber buku-buku, junal, peraturan-peraturan, 

undang-undang, dan bentuk tulisan lainnya. 

 

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi. Waktu pelaksanaan Paktek Kerja Lapangan dimulai pada 

1 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.  

Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 

N

o 

Keterangan Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2 Pengumpulan 

data LTA  

                    

3 Pengajuan 

Judul LTA 

                    

4 Penyusunan 

LTA 

                    

5 Bimbingan 

LTA 

                    

6 Sidang LTA                     

 

 

 


