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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang    

 Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna 

membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat (Rukmini, 2017). Pajak yang 

dipungut oleh pemungut pajak kemudian dikelola menjadi belanja negara untuk 

operasional dan pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kemasyarakatan (Isnanto et al., 2021).  

Penerimaan Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak 

pusat adalah adalah pajak-pajak yang dikelolaa oleh pemerintah pusat yang dalam 

hal sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk 

mebiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak 

pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan (Azzam, 2017).  

 Memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan 

keinginan setiap daerah. Sumber PAD yang banyak berkontribusi pada setiap 

daerah adalah pajak daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang 

baik pribadi, kelompok maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-Undang 

(Nirajenani & M, 2018).  
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 Sesuai(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, 2009) 

yang menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan 

wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak berikut retribusi 

daerahnya serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepemerintahan, serta 

memberikan keadilan hukum bagi masyarakat umum..   

 Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia  Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2021. 

Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Barat No.11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa 

Barat No. 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  

 Di negara berkembang, tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat 

masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang 

pajak (DDTCNews, 2020). Hal tersebut sangatlah berdampak pada tingginya 

kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau lebih dikenal dengan nama 

Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU).  
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Tabel 1.1 

Daftar Perkembangan Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) 

Tahun 2019 – 2021 

Tahun Potensi KTMDU 

(Unit Kendaraan) 

Realisasi 

(Unit Kendaraan) 

Presentase 

Penerimaan 

2019 140.005 19.168 13,69,% 

2020 95.194 22.421 23,55% 

2021 90.903 53.289 58,62% 

Sumber : PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, diolah penulis,2022.  

Pada tahun 2019 potensi KTMDU sebesar 140.005, realisasinya mencapai 

19.168 dengan presentase hanya mencapai 13,69%. Pada tahun 2020 potensi 

KTMDU sebesar 95.194, realisasinya mencapai 22.421 dengan presentase 23,55%. 

Dan pada tahun 2021 potensi KTMDU sebesar 90.903, realisasinya mencapai 

53.289, maka presentasenya 58,62%. Berdasarkan uraian di atas menunjukan 

bahwa target belum tercapai sepenuhnya. 

Data tersebut menunjukan masih adanya selisih yang cukup tinggi antara 

jumlah potensi dengan realisasi KTMDU, sehingga dapat dilihat realisasi setiap 

tahun masih belum tercapai sepenuhnya. Sehingga hal tersebut berdampak pada 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum optimal.  
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Tabel 1.2  

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

Tahun 2019-2021 

Tahun Target Penerimaan 

PKB (Rp)  

Realisasi 

Penelusuran  

(Rp) 

% 

2019 125.994.000.000 110.248.398.300 87,50% 

2020 167.565.591.500 98.101.680.900 58,55% 

2021 122.644.780.000 108.219.020.600 88,24% 

Sumber: PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. , diolah penulis,2022. 

Pada tahun 2019 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 

125.994.000.000 dengan realisasi penelusuran penerimaan Pajak mencapai Rp 

110.248.398.300 dengan presentase 87,50%. Pada tahun 2020 target penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 167.565.591.500 dengan realisasi 

penerimaan Pajak mencapai Rp 98.101.680.900 dengan presentase 58,55%. Dan 

pada tahun 2021 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 

122.644.780.000 dengan realisasi Penerimaan pajak mencapai 108.219.020.600 

dengan presentase 88,24%. Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa 

penerimaan pajak dapat dikatakan masih belum stabil. 

Belum stabilnya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini 

disebabkan oleh beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut terletak pada 

KTMDU  yang diduga oleh banyaknya wajib pajak yang menghindari pajak 

(Rahmi, 2017).  
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Salah satu upaya yang sedang digencarkan untuk membuat wajib pajak taat 

membayar pajak yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan kewajiban 

membayar pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) kepada wajib pajak setelah 

pembayaran jatuh tempo. Pemberian surat tersebut sering kali kurang direspon oleh 

wajib pajak, dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak akan taat membayar 

pajak. Terdapat berbagai macam kriteria yang menjadi persoalan wajib pajak tidak 

membayarkan pajak berdasarkan laporan kategori hasil penelusuran SPKP2KB 

tahun 2021,  diantaranya sebagai berikut :  

1. Kendaraan hilang tidak melaporkan ke polisi 

2. Kendaraan ditarik leasing/penjamin 

3. Kendaraan sudah dipindah tangankan 

4. Kendaraan rusak berat 

5. Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan 

6. Wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan 

7. Alasan lainnya (berkaitan dengan perekonomian dari wajib pajak yang tidak 

stabil sehingga belum mampu untuk membayar pajak, pemilik kendaraan 

telah meninggal dunia, bahkan alasan lainnya seperti wajib pajak yang tidak 

memiliki keinginan untuk membayarkan pajaknya).  

Hal diatas menandakaan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga realisasi 

penerimaan pajak yang dipungut masih belum diperoleh secara optimal.  
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 Berbagai macam upaya terus dilakukan menyikapi tingginya wajib pajak 

yang tidak mendaftar ulang kendaraannya. Berdasarkan penelusuran petugas 

KTMDU yang telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut 

diantaranya dengan melakukan sosialisasi berkala kesetiap kecamatan didaerah 

Kabupaten Sukabumi, lalu melakukan penyuluhan memberikan penambahan 

wawasan kepada masyarakat oleh petugas KTMDU itu sendiri yang 

memungkinkan masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. Upaya yang telah dilakukan kepada wajib pajak diatas 

bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan kewajiban wajib pajak untuk 

membayar pajak agar permasalahan yang berasal dari kepatuhan wajib pajak dapat 

diminimalisir setiap tahunnya.  

 Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, 

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Pajak Kendaraan Bermotor 

dengan judul “ Upaya Meningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor 

Melalui Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) 

di P3DW Kab.Sukabumi 1 Cibadak.”  

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarakan uraian penjelasan permasalahan dan data awal dalam latar 

belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasikan permasalahan yang membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :  

1. Seberapa besar potensi penelusuran KTMDU dan realisasi penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor?  



7 
 

 
 

2. Bagaimana tata cara melakukan penelusuran KTMDU? 

3. Apa saja hambatan ketika melakukan penelusuran KTMDU? 

4. Apa solusi yang efektif untuk meminimalisir hambatan ketika melakukan 

penelusuran KTMDU? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini, adalah :  

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi penelusuran KTMDU dan 

realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.  

2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penelusuran KTMDU. 

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan ketika melakukan penelusuran 

KTMDU. 

4. Untuk mengetahui apa saja solusi yang efektif untuk meminimalisir 

hambatan ketika melakukan penelusuran KTMDU. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dari penelitaian 

ini adalah : 

a) Bagi perguruan tinggi  

 Sebagai pedoman dan juga data ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi dan juga memberikan gambaran secara umum khususnya bagi 

mahasiswa aktif tentang pajak kendaraan bermotor, dan juga dapat dijadikan 
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sebagai referensi yang bersifat pengembangan hasil mahasiswa dan peneliti lainnya 

agar dapat mengembangkankan penelitian selanjutnya dengan menggunakan sudut 

pandang yang berbeda..  

b) Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam 

mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam 

rangka meningkatkan penerimaan pahak kendaran bermotor.  

c) Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapakn dapat memberikan pengetahuaan baru bagi wajib 

pajak, agar kesadaran dan pengetahuan lebih meningkat untuk melaksaan 

kewajiban dalam membayar pajak sehingga akan meingkatkan penerimaan pajak di 

kabupaten Sukabumi.  

d) Bagi peneliti Lain 

Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan 

masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 

e) Bagi Penulis 

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahhan yang ingin diketahui dan 

diharapkan dapat menerapkan ilmu-ilmu dari mata kuliah yang sudah dipelajari 

selama proses pembelajaran serta akan menambah wawasan penulis untuk 

meingkatkan kompetensi penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.  
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