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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, yang memiliki sumber 

daya alam yang sangat luas serta kaya akan kekayaan alamnya, peranan pajak di 

Indonesia sangat berperan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

yangterus menerus dilaksanakan dalam segala bidang yang bertujuan untuk 

memperbaiki dan men jahterakan masyarakat baik diperkotaan ataupun pedesaan. 

Dalam upaya meningkatkan pembangunan tersebut tentunya pemerintah 

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola oleh 

masing-masing pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan sistem otonomi 

daerah yang dilakukan negara dalam kegiatan pemerintahannya. (Kemenkeu, 2022) 

Penerimaan suatu negara terdiri dari komponen penerimaan pajak, 

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan hibah yaitu 

penerimaannegara yang terkecil karena hibah yang diterima oleh pemerintah sangat 

tergantungpada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. 

Hibah yang diterima pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri 

digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, atau di 

terushibahkankepada pemerintah daerah. Pada APBN 2021, penerimaan hibah 

diperkirakan sebesar Rp 0,9 triliun atau turun 95% dari realisasi tahun 2020. Selama 

2017-2020realisasi penerimaan hibah mengalami turun naik. Realisasi hibah yang 

diterima pada tahun 2020 yaitu yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir, 
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sebesar Rp 18,83 triliun. Tingginya hibah pada tahun 2020 bersumber dari dalam 

negeri dan berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang digunakan untuk 

menyediakan protokol Covid-19 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada)pada tahun 2020. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar 

negeri yang digunakan untuk membiayai diantaranya pendidikan, pengembangan 

desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola 

oleh K/L maupun di terushibahkan ke daerah. (BPS, 2021) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN tahun 2020 

dianggarkan sebesar Rp 343,81 triliun atau turun 15,94 persen dari realisasi APBN 

tahun 2019. PNBP sendiri berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, 

pelayananyang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, 

pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. 

Sumber inilah yang menyebabkan PNBP tidak jauh berbeda setiap tahunnya. 

Namun pada APBN 2020, PNBP diperkirakan dipengaruhi oleh adanya pembatasan 

sosial berskala besar akibat pandemi sehingga terjadi penurunan penerimaan 

Sumber Daya Alam (SDA) migas dan nonmigas, penurunan pendapatan dari 

kekayaan negara dipisahkan terutama bagian pemerintah atas labaBadan Usaha 

Milik Negara (BUMN), dan penurunan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 

Pada APBN 2021, PNBP dianggarkan sebesar Rp 298,20 triliun atau turun 13,27% 

dari realisasi tahun 2020. 

Suatu target ini didukung oleh arah kebijakan PNBP dalam rangka percepatan 

PEN. Arah kebijakan PNBP tersebut meliputi untuk: (1) penyempurnaan tata kelola 

PNBP; (2) mengoptimalisasi peningkatan migas melalui peningkatan iklim 
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investasi dan menggantungkan feerecorvery; optimalisasi penerimaan suatu 

dividen; (4) insentif PNBP dengan memberikan tarif Rp 0 atau 0 persen; (5) 

peningkatan layanan baik pada K/L atau BLU. (BPS,2021) 

Selain PNBP, sumber utama penerimaan negara adalah melalui perpajakan. 

Pajak memegang peran besar dalam pertumbuhan pendapatan negara,karena pajak 

memiliki kontribusi mencapai 80 persen lebih dari penerimaan suatunegara setiap 

tahunnya. Pandemi ini juga termasuk sangat memengaruhi penerimaan pajak 

Negara (BPS, 2021) 

Tabel 1.1 

Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (triliun rupiah) 

 

 

Keterangan 
2017 

LKPP 

2018 

LKPP 

2019 

LKPP 

2020 

LKPP 

2021 

LKPP 

A. Penerimaan Negara 
dan Hibah 1666,38 1943,67 1960,63 1647,78 1743,65 

1. Penerimaan Dalam 
Negeri 1654,75 1928,11 1955,13 1628,95 1742,75 

2. Penerimaan Pajak 1343,53 1518,79 1546,14 1285,14 1444,54 
3. Penerimaan bukan 

pajak 311,22 409,32 408,99 343,81 298,20 

4. Hibah 11,63 15,56 5,50 18,83 0,90 

Sumber : APBN 2021, data diolah penulis,2022. 

 

 

Pajak merupakan penerimaan terbesar untuk Negara di mana proporsi pajak 

di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sangatlah besar, 

makadari itu Pemerintah disini memiliki tugas untuk memaksimalkan penerimaan 

pajak.Beberapa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memaksimalkan 

penerimaanpajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan 

dan penagihan melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, 
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dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan 

pelaporan, pembayaran, dan informasi perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemasuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) serta 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Dini Setiawati, 2020) 

Menurut peraturan Undang-undang Perpajakan di Indonesia pemungutan 

menganut 3 sistem yaitu: Self Assesement System, Official Assessment System dan 

Withholding System. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan serta 

peran Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut 

berpartisipasi dalam peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai 

pencerminankewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota 

masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan 

sistem selfevalution yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. (DJP, 2021) 

Pajak menurut Lembaga pemungutnya dibangi menjadi Pajak Pusat dan Pajak 

Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Administrasi, pembinaan, dan 
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pengawasannya diserahkan ke Direktorat Jendral Pajak, dan Kementrian keuangan. 

Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai, danPBB-P3. 

(Dara., 2018) 

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksaberdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumahtangga daerah. (Dara., 2018) 

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang 

merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di 

kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi 

pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik 

Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.(BAPENDA, 2021b) 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan brmotor. 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/ataupengusaan 

kendaraan bermotor. yang Termasuk Dalam pengertian kendaraan bermotor adalah 
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kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioprasikan di semua jenis 

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioprasikan diair dengan ukuran isi kotor 

GT 5 (lima gross tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gross tonnage) dikecualikan 

dari kendaraan bermotor yaitu: 

1. Kereta Api. 

2. Kendaran Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan 

dan keamanan negara. 

3. kendraan bermotor yang yang dimiliki dan/atau di kuasai kedutaan konsulat 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dri pemerintah dan, 

objek pajak lainnya yang di tetapkan dalam Peraturn Daerah. (Dara., 2018) 

Ada kalanya kendaraan bermotor harus di mutasi atau dipindahan 

kepemilikannya secara administratif ketika pemiliknya pindah ke luar daerah atau 

perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor. Proses mutasi kendaraan 

sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Namun, beberapa orang tak jarang justru 

memanfaatkan jasa calo untuk mempermudah proses mutasi.(Tempo, 2021) 

Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berisikan data pemenuhan kewajiban perpajakan 

wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Surat ini digunakan sebagai 

salahsatu syarat untuk memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan tertentu dan tanpa surat keterangan fiskal tersebut maka proses mutasi 

kendaraan bermotor tidak dapat diproses karena surat menandakan permohonan atas 

mutasi kendaraan bermotor, adapun biasanya yang menjadi penghambat dari 
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pembuatan surat keterangan fiskal diantaranya, matinya pajak kendaraan bermotor, 

kendaraan bermotor tidak sesuai dengan STNK, tidak adanya salah satu baik STNK 

ataupun BPKB karena harus melapor dan memeberikan keterangan kehilangan dulu 

ke pihak kepolisian. (PAJAK, 2019) 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Sukabumi ini 

bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti 

perpanjang pajak STNK atau kendaraan bermotor. Untuk perpajakan kendaraan, 

terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara 

online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek 

pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajar motor dan mobil, 

cek data pemilik kendaraan. (SAMSAT, 2022). 

Dugaan adanya praktik percaloan pungutan liar (pungli) terhadap wajib pajak 

(WP) di Kantor SAMSAT semakin kuat. Warga bahkan dihimbau untuk berhati- 

hati dalam mengurus pajak kendaraan bermotor (Sora, 2017) oleh karena itu 

penulisakan menjabarkan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor dalam 

melakukanmutasi khususnya penerbitan surat keterangan fiskal. 

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul 

“TINJAUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL ATAS 

KENDARAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA SUKABUMI 

(P3DW10400)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses atau langkah pembuatan surat keterangan fiskal 

kendaraan bermotor untuk melakukan mutasi? 

2. Apa saja persyaratan yang di butuhkan untuk pembuatan surat keterangan 

fiskal? 

3. Faktor apa saja yang dapat menghambat dalam pembuatan surat keterangan 

fiskal? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari permasalahan 

yang  akan dibahas oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan surat keterangan fiskal pada mutasi 

kendaraan bermotor. 

2. Untuk mengetahui apa saja persaratan yang harus disiapkan untuk membuat 

surat keterangan fiskal. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pembuatan surat 

keterangan fiskal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis dapat menambah pengetahuan menganal 

beberapa masalah yang muncul dalam dunia kerja mengenai fungsi dari surat 
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keterangan fiskal dan menambah pengetahuan tentang sumber penerimaan 

daerah terutama di bidang pajak kendaraan bermotor serta menambah 

wawasan bagi penulis dan diharapkan dapat memahami lebih Dalam. 

2. Bagi Pembaca 

 

Manfaat bagi pembaca semoga dapat menambah pengetahuan dan 

untuk hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikansebagai 

bahan referensi mengenai pendapatan daerah, dan fungsi dari surat 

keterangan fiskal tersebut. 


