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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah negara untuk membangkitkan perubahan senantiasa memerlukan 

penghasilan yang dapat diandalkan, kebutuhan ini dapat dirasakan oleh daerah 

terutama semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001. 

Sebuah bentuk otonomi daerah adalah untuk membiayai pengeluaran umum daerah. 

Pajak menjadi salah satu cara pemerintah mendapatkan penghasilan, guna 

membiayai belanja negara setiap tahunnya.  

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah adalah kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

(PDRD) sebagai sumber pendanaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan 

ini diberikan untuk memperkuat sifat dan kedudukan otonomi dalam mendukung 

kemampuan keuangan daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap 

daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk 

dalam menggali sumber pendapatan daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih 

mengetahui potensi yang dimilikinya. (artha wulandari & Iryanie, 2018) 

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yaitu Nomor 23 Tahun 2014 

menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber 

pendapatan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan 
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kondisi masing-masing daerah. Dengan hasil uang yang didapat dari pungutan 

pajak, pemerintah mendapat pemasukan dana guna berhasilnya roda pemerintahan. 

 Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan  

kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan 

yang bersifat terutang, yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut oleh Undang-

Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan 

Lembaga pemungutannya pajak di Indonesia dibagi menjadi 2(dua) yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi 

daerah pasal 1 ayat (10) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak air permukaan 

merupakan Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Yang 

dimaksud dengan Air Permukaan ialah air yang berada di atas permukaan tanah, 

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak air 

tanah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pajak air 

permukaan kewenangannya melekat pada pemerintah provinsi. Tidak semua 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dapat dikenakan pajak. (Chairil 

Anwar Pohan, 2021) 
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 Sesuai dengan tugas dan salah satu objek pajak provinsi yang dikelola oleh 

Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak adalah Pajak 

Air Permukaan. Berdasarkan data realisasi penerimaan pada tabel dibawah yang 

diperoleh penulis, Pajak Air Permukaan setiap tahunnya selalu meningkat hal ini 

membuktikan bahwa pajak air permukaan memiliki potensial dalam meningkatkan 

pajak daerah. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak 

(Tahun Anggaran 2018 - 2021) 

NO. 
TAHUN 

ANGGARAN 

P3 Air Permukaan 

TARGET REALISASI % 

1 2018 1.026.694.000 1.317.100.300 128,29% 

2 2019 1.101.238.450 1.255.792.000 114,03% 

3 2020 885.699.000 1.081.052.300 122,06% 

4 2021 3.244.883.000 1.563.011.700 48,17% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupatem Sukabumi 1 Cibadak, 2022.  

Data tabel 1.1 menunjukan target dan realisasi penerimaan Pajak Air 

Permukaan di tahun 2018 – 2021, jumlah persentase penerimaan pada tahun 2018 

sampai dengan tahun 2020 setiap tahunnya selalu meningkat, walaupun pada tahun 

2021 mengalami penurunan karena disebabkan oleh pandemi covid-19 yang 

mengakibatkan perusahaan tidak melakukan kegiatan usahanya, tetapi realisasi 

penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan. 
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Sesuai dengan kondisi Pajak Air Permukaan yang ada di Kabupaten 

Sukabumi terdapat 56 wajib pajak yang terdaftar sebagai pengambil dan/atau 

pemanfaatan air permukaan, dan 26 wajib pajak yang tidak terdaftar tetapi masih 

memanfaatkan air permukaan tersebut, pajak tidak dapat dipungut dikarenakan 

wajib pajak tersebut tidak memperpajang SIPPA (Surat Izin Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air). 

(Waani, 2016) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan kontribusi 

pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi 

utara, dalam hasil penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan pajak air 

permukaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tertinggi pajak 

air permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada 

tahun 2015 sebesar sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air 

permukaan di provinsi sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak air permukaan 

belum memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD provinsi sulut. 

Berdasarkan penjelasan di atas menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk 

melakukan membahas lebih di dalam laporan tugas akhir yang berjudul : 

”PROSEDUR PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN 

PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH BADAN 

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 1 CIBADAK” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang dibahas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara perhitungan pajak air permukaaan yang terutang oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak ? 

3. Hambatan dan solusi yang terjadi dalam penagihan pajak air permukaan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak air permukaan yang terutang oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak . 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penagihan pajak air permukaan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. 

3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi  yang terjadi dalam penagihan pajak 

air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 

Cibadak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis : 

 Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis juga mengenai prosedur 

pelaksanaan perhitungan dan penagihan pajak air permukaan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. 

2. Manfaat bagi pembaca : 

 Diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk memberi kesadaran kepada 

wajib pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air agar dapat membayar pajak air 

permukaan yang telah dimanfaatkannya. Dapat memberi manfaat secara teoritis 

sebagai tolak ukur  penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak air 

permukaan untuk mahasiswa di kemudian hari. 

3. Bagi Instansi : 

 Dapat dijadikan acuan atau bahan referensi untuk mahasiswa di kemudian 

hari khususnya untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

  


