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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan 

penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci 

dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi (Rorimpandey et al., 2018). Dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah 

daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Mardiasmo (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  Pendapatan Asli Daerah sering kali 

dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju 

adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena 

dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan 

semakin berkurang (Anggoro, 2018).  

Pada pengelolaan pajak, Pemerintah Kota Sukabumi menujuk Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk melakukan pengelolaan pajak di 

Kota Sukabumi. Terdapat 7 jenis pajak daerah yang dipungut oleh BPKD yaitu 

pajak hotel (Perda Nomor 7, 2011), pajak restoran (Perda Nomor 8, 2011), pajak 



2 

 

 

 

hiburan (Perda Nomor 11, 2011), pajak reklame (Perda Nomor 10, 2011), pajak 

penerangan jalan (Perda Nomor 10, 2011), pajak parkir (Perda Nomor 9, 2011) dan 

pajak air tanah (Perda Nomor 2, 2011). 

Pajak Air Tanah merupakan pajak yang memiliki prospek paling 

menjanjikan di masa mendatang (Rorimpandey et al., 2018). Seperti yang kita 

ketahui bahwa air merupakan elemen penting bagi keberlangsungan makhluk 

hidup. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk 

keperluan rumah tangga, air tanah juga dimanfaatkan berbagai perusahaan untuk 

keperluan industri. Bertambahnya industri–industri dan perusahaan juga diikuti 

dengan meningkatnya kebutuhan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih 

untuk penggunaan operasional perusahaan tersebut.  

Menurut BPKD Kota Sukabumi, Penggunaan Air Tanah oleh Wajib Pajak 

harus melalui tahapan permohonan agar Wajib Pajak yang terdaftar memiliki izin 

yang sah atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah tersebut. Penggunaan air 

tanah oleh masyarakat mengharuskan masyarakat untuk membayar Pajak atas 

penggunaan air tanah tersebut.  

Pajak Air Tanah terutang dipungut berdasarkan daerah tempat Air Tanah 

tersebut berlokasi. Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 2 

Tahun 2011 yang mengatur tentang Beban Air Tanah di Kota Sukabumi 

menyebutkan bahwa Tarif Pajak Air Tanah yang terutang adalah 20%. Pungutan ini 

bertujuan untuk megingatkan wajib pajak agar meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah karena bukan lagi barang 

yang secara bebas untuk digunakan. 
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Grafik 1.1  

Perizinan Wajib Pajak 

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, Data Diolah Penulis, 2022 

 

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang 

menggunakan fasilitas Air Tanah sebanyak 57% belum mempunyai izin. Sedangkan 

sisanya sebesar 43% sudah mendapatkan izin. Beberapa upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi diantaranya yaitu melakukan sosialisasi 

mengenai pajak air tanah, tetapi masih ada Wajib Pajak yang tidak kooperatif, 

rendahnya kesadaran Wajib Pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta data 

yang dinamis dikenakan atas penggunanan air tanah. Hal ini berkaitan dengan 

tujuan pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan harus 

diperhitungkan tingkat kerusakannya pada lingkungan dan juga akibat yang 

dihasilkan oleh pengambilan air tanah. 

 

 

57%

43%

belum memiliki izin sudah memiliki izin



4 

 

 

 

Wajib Pajak yang hendak menggunakan air tanah harus mendapatkan izin 

dari pemerintah Kota Sukabumi melalui dinas Energi dan Sumber Daya mineral 

(ESDM) Provinsi Jawa Barat. Pemberian izin ini dilakukan karena penarikan pajak, 

ketertiban administrasi dan untuk pemeliharaan konservasi air tanah mengharuskan 

masyarakat untuk melakukan permohonan dan perizinan atas penggunaan air tanah.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Tinjauan Atas Permohonan dan Perizinan Pajak Air Tanah Di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka rumusan masalah secara garis 

besar dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apa saja persyaratan yang harus diajukan Wajib Pajak agar mendapat 

perizinan?  

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di 

BPKD Kota Sukabumi? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan BPKD Kota Sukabumi dalam 

meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Air 

Tanah di Kota Sukabumi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persyaratan agar mendapat perizinan. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan  pajak air tanah di 

BPKD Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dalam meningkatkan kesadaran Wajib 

Pajak terhadap pembayaran pajak air tanah di Kota Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi diploma pada 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

b. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai Tinjauan 

atas permohonan dan perizinan pajak air tanah di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

2. Bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan referensi bacaan mengenai Tinjauan atas permohonan 

dan perizinan pajak air tanah di Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD) Kota Sukabumi. 
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b. Untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai Tinjauan 

atas permohonan dan perizinan pajak air tanah di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

3. Bagi Intansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Intansi terkait yaitu 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi dalam 

mengoptimalkan dan mengevaluasi mengenai tinjauan atas permohonan 

dan perizinan pajak air tanah. 

4. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang 

akan datang.


