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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah tersebut terbagi atas 

Kabupaten dan Kota, tiap daerah berhak mengatur mengurus pemerintahannya 

sendiri, untuk meningkatkan pelayanan daerah tiap daerah berhak melakukan 

pemungutan kepada masyarakat berupa pajak yang telah di atur oleh Undang-

Undang. Hal ini untuk meningkatkan pembangunan daerah yaitu pembangunan 

sarana umum seperti jalan, sekolah, jembatan, rumahsakit/ puskesmas, dll 

pemerintah daerah memberikan dampak positif bagi perkembangan Pemerintahan 

Daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan 

daerah yang ada di daerah tersebut,  pendapatan daerah menjadi sumber untuk 

membiayai pembangunan suatu daerah dan juga untuk menjadikan pemerintah 

daerah yang mandiri. 

Pembagunan daerah merupakan upaya pembangunan Nasional yang 

terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, pembangunan juga menjadi 

sumber pendapatan daerah yang dapat di kelola dan memberikan pendapatan bagi 

pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah dari hal berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di 

pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai degan perudang undangan. 
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2. Dana pembangunan yaitu bersumber dari APBN yang di alokasikan pada 

Pemerintah untuk memadai kebutuhan. 

3. Pendapatan lain lain yang sah. 

Berdasarkan Undang – Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab setiap daerahnya untuk 

menggali sumber keuangan daerahnya, sumber pendapatan tersebut berasal dari 

pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli 

daerah (PAD) yang di peroleh dari pajak daerah, Pajak daerah merupakan salah satu 

sumber penerimaan daerah yang terhutang oleh pajak pribadi maupun badan yang 

di pergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut Undang- 

Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah pajak daerah terdiri dari pajak Propinsi dan pajak Kabupaten. Pajak daerah 

memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan daerah 

dan pembangunan daerah, pajak daerah bermanfaat untuk penerimaan PAD dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Pajak daerah menurut Mardiasmo (2012:12) adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terhutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, Pemerintah Pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula di 

tarik oleh Pemerintah Pusat menjadi pajak daerah. Salah satu sumber penerimaan 



3 
 

 

daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak kendaraan bermotor adalah 

pajak yang di keluarkan pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikan kendaraan 

bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang di 

gunakan di darat atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua 

belah pihak. Terdapat banyak penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor 

di sebabkan salah satunya karena naiknya tarif Pajak Kendaraan Bermotor, 

banyaknya masyarakat kota sukabumi yang tidak membayar pajak karena 

banyaknya kasus penggelapan dana pajak yang menjadikan masyarakat sukabumi 

tidak membayar pajak, dan juga yang menjadi masyarakat mengalami penunggakan 

di karenakan kendaraan masih dalam proses kredit. 

 Pemilik kendaraan bermotor harus mengetahui Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dengan tujuan agar pemilik dapat memastikan keaslian dan keabsahan 

kepemilikan kendaraan bermotor, banyaknya minat masyarakat untuk memiliki 

kendaraan bermotor menjadikan meningkatnya pajak kendaraan bermotor, dan  

semakin meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor hal 

itu menjadikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan ini 

juga bermanfaat  pada pendapatan asli daerah guna meningkatkan sumber 

penerimaan pajak daerah untuk pembangunan dan juga pembiayaan daerah. Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah 

karena adanya pertumbuhan penduduk yang bertambah menjadikan pertumbuhan 

kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. 

Peningkatan jumlah masyarakat akan kebutuhan alat tranportasi sangat 

mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang bergelut di bidang otomotif yang 

menawarkan jual-beli kendaraan bermotor yang baru maupun yang bekas, dalam 
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proses pembelian kendaraan baru, pembeli tidak perlu melakukan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor karena perusahaan akan mengatur atas kepemilikan 

kendaraan bermotor, sedangkan apabila pembeli membeli kendaraan bekas maka 

pembeli harus melakukan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sendiri. 

Menurut siahaan (2010:209) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 

Seiring dengan perkembangan zaman perkembangan alat tranportasi pun 

semakin meningkat khususnya kendaraan bermotor banyak nya tranportasi yang 

bermunculan, selain itu pertumbuhan penduduk pun semakin meningkat dari tahun 

ketahun jumlah penduduk semakin meningkat. Adanya kendaraan bermotor saat ini 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dengan adanya kendaraan bermotor 

memudahkan bagi masyarakat, membuat efektif dan efisien kegiatan masyarakat, 

sekarang ini kendaraan bermotor pun kebanyakan di pergunakan untuk mencari 

nafkah, sekarang ini kendaraan bermotor juga menjadi alat ukur derajat di mata 

masyarakat dan masyarakat berlomba-lomba memiliki kendaraan bermotor untuk 

memperlihatkan perekonomian masyarakat tersebut, hal ini menjadikan kendaraan 

bermotor mengalami kenaikan setiap tahunnya.  

Adanya kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mengurangi 

kemacetan yang di sebabkan oleh padatnya kendaraan bermotor seiring dengan 

banyak nya tunggakan pajak di sebabkan oleh kurangnya kesadaran pemilik untuk 

melaporkan dan juga dan membayar kendaraannya sehingga kendaraan tersebut 
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berpindah-pindah tangan tanpa mengurus bea balik nama kendaraan. Banyaknya 

kendaraan bermotor menjadikan harga jual kendaraan bermotor menurun sehingga 

masyarakat dengan mudah bisa memilikinya, kurangnya fasilitas kendaraan umum 

menjadikan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi.  

Upaya untuk menaikan tarif pajak yang telah di tetapkan, hal tersebut 

mampu menekan angka kepemilikan kendaraan bermotor, karena itu perlu adanya 

penyadaran masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk membayar pajak 

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan menjadi pemasukan dana secara 

optimal untuk membiayai pelaksaan pemerintahan serta pembangunan daerah 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan, pendidikan, fasilitas umum&sosial yang 

layar bagi masyarakat. (Sumber : Megapolitan.kompas.com) 

 

 

 

 

 

Fenomena penelitian memilih objek Data Realisasi PAD, PKB serta BBNKB 

Wilayah Kota Sukabumi 

 Berikut tabel PKB, BBNKB, dan PAD sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
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Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama terhadap 

Pendapatan Asli Daerah  

Kota Sukabumi Tahun 2014-2017 

Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Presentase Realisasi 

BBNKB 

Realisasi PAD Presentase Kriteri

a 

2014 11.352.066.315 258.467.192.313 4,39% 10.454.358.300 258.467.192.313 4,04% Kurang 

2015 12.316.144.545 276.838.466.530 4,44% 9.475.500.000 276.838.466.530 3,42% Kurang 

2016 14.448.406.410 295.257.670.781 
4,89% 10.155.795.000 295.257.670.781 

3,43% Kurang 

2017 15.045.464.940 359.024.019.506 
4,19% 11.074.638.000 359.024.019.506 

3,08% Kurang 

Rata-rata 
4,47% 

 
3,49%  

 

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea 

balik nama kendaraan bermoor menunjukan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah dari tahun 2014-2017 yaitu sebesar 4,47% pajak kendaraan bermotor dan 

3,49% bea balik nama kendaraan bermotor. Di lihat dari kriteria maka dapat 

dikatakan kurang baik hal tersebut di karenakan kontribusi pajak kendaraan 

bermotor penerimaannya di bagi kepada provinsi sebesar 70% sehingga haasil dari 

kontribusinya kurang optimal. 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 
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1 Margaretha 

Anggraeni 

(2014)  

 

pengaruh penerimaan 

Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea 

Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di 

Sumatera 

Hasil penelitian menunjukan PKB 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap PAD dari tahun 2012-2014, 

hal itu terjadi karena meningkatnya  

kendaraan bermotor yang jumlah nya 

cukup tinggi, sedangkan secara parsial 

BBNKB tidak berpengaruh terhadap 

PAD pada tahun 2012-2014, karena 

bersarnya permintaan BBNKB 

tergantung kepada transaksi jual beli 

motor bekassehingga BBNKB tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap PAD  

2 Ruslinda 

Agustina (2015)  

analisis pengaruh 

kontribusi Pajak 

Kendaraan Bemotor 

Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Daerah 

di Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Hasil penelitian melalui pengujian 

hipotesis secara parsial yaitu PKB 

berpengaruh terhadap PAD , hal itu 

terjadi karena jumlah kendaraan 

bermotor di provinsi tersebu 

mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, dan BBNKB tidak 

berpengaruh terhadap PAD, masih 

perlunya pihak pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan BBNKB. 

3 Juliantika (2014) Analisis efektifitas 

dan kontribusi pajak 

kendaraan bermotor 

dan bea balik nama 

kendaraan bermotor 

terhadap pendapatan 

asli daerah di Kota 

Bekasi 

Hasil penelitian menunjukan 

penerimaan PKB di Kota Bekasi 

secara keseluruhan selama tahun 

2010-2014 hasilnya  sangat efektif 

meningkat tiap tahunnya. Dan 

BBNKB mengalami  tingkat 

kontribusi yang efektif pada tahun 

2010-2014.  

 

 

kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah, pemerintah dapar mengatur kebijakannya sendiri untuk meningkatkan 

potensi  penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap 

pendapatan asli daerah. Dengan ini maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kontribusin Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka identifikasi masalah 

yaitu sebagai berikut :  

1. Adanya penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea 

Balik Nama. 

2. Masih ada masayarakat yang tidak melapor kendaraannya ketika 

berpindah tangan tanpa mengurus Bea Balik Nama. 

3. Realisasi Anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

4. Terjadinya peningkatan tarif Pajak Kendaraan Bermotor.  

5. Tingginya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. 

1.3 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di uraikan maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ? 

2. Seberapa besar pengaruh penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ? 

3. Seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ? 
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1.4  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bea Balik nama terhadap 

Pendapatan Asli daerah di Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi. 

1.5 Kegunaan penelitian  

 Kegunaan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

a. Kegunaan teoritis  

Penetitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam studi ekonomi maupun perpajakan dan 

menambah wawasan tentang PKB dan BBNKB. 

b. Pengguna praktis  

1. Bagi penulis memberikan wawasan yang luas serta ingin 

mengembangkan pengetahuan yang di dapat selama kuliah yang di 

dapat untuk menulis dan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam 

mengenai PKB dan BBNKB sebagai salah satu sumber penerimaan 

PAD. 

2. Bagi Pemerintah Derah  

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kota Sukabumi 

dalam mengelola penerimaan khususnya yang berumber dari 
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penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

3. Bagi pihak lain  

Penelitian ini dapat memberikan acuan sebagai referensi dan 

melengkapi saran atau sebagai perbandingan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya bagi pihak yang memebutuhkan serta 

memberikan informasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 


