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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan peyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Begitupun 

dengan pajak daerah yang merupakan penyumbang terbesar penerimaan suatu 

daerah dibandingkan dengan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

macam pajak daerah tingkat I yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan 

pajak air permukaan. Dari berbagai macam pajak daerah tingkat I yang paling 

memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan adalah pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama pajak kendaraan bermotor. 

Menurut Undang- Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak kendaraan bermotor, 

merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Pajak 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 ke dalam badan usaha. Pajak kendaraan bermotor ini merupakan 

potensi yang besar dalam penerimaan pajak  karena kendaraan bermotor di 

Mojokerto setiap tahunnya mengalami meningkatan. Menurut Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Mojokerto jumlah kendaraan roda dua pada tahun 2010 

sebanyak 25.129 unit, tahun 2011 sebanyak 35.497 unit, tahun 2012 sebanyak 

39.389 unit dan tahun 2013 sebanyak 50.518 unit. 
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Peningkatan jumlah kendaraan di mojokerto diikuti dengan peningkatan 

jumlah pembelian kendaraan bisa membeli kendaraan baru maupun kendaraan 

bekas. Dengan adanya pembelian kendaraan bekas ini maka perlu balik nama 

kendaraan bermotor. 

Dengan melihat potensi pajak atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor yang setiap tahun di mojokerto terjadi peningkatan 

kendaraan bermotor. Maka pemerintah mojokerto menentukan target pemungutan 

pajak yang setiap tahunnya meningkat. target pajak kendaraan bermotor pada 

tahun 2010  sebesar Rp 55 Milyar, pada tahun  2011 sebesar Rp 72 Milyar, pada 

tahun 2012 sebesar Rp 92 Milyar dan untuk tahun 2013 sebesar Rp 106 Milyar. 

Sedangkan target pajak untuk bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 

2010  sebesar Rp 67 Milyar dan pada tahun  2011 sebesar Rp 97 Milyar. 

Beberapa penelitian mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rofia 

(2013), meneliti tentang Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui 

Layanan SAMSAT Keliling (Studi Kasus Pada Samsat Se Malang Raya). 

Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan SAMSAT keliling di UPTD Se-

Malang Raya masih kurang efektif hanya di tempat tertentu saja sudah efektif, 

secara keseluruhan di kota Malang penerapan SAMSAT keliling sudah efektif. 

Untuk kontribusi dan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor setelah 

diterapkannya SAMSAT keliling bisa dikatakan baik dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak 

kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT keliling masih kurang efektif. 
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Amelia (2013), meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Pemutihan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

(Studi Implementasi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2010 di Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember). Hasil penelitian 

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor cukup efektif. 

Widhiatuti (2016) meneliti tentang Efektivitas Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan 

bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat 

sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor . Walaupun, masih 

banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak 

yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus 

karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu 

terletak pada ahun anggaran yang digunakan. Tahun anggaran yang digunakan 

peneliti pada tahun 2010 sampai tahun 2015 sedangkan yang digunakan oleh rofia 

(2013) tahun anggaran  2008 sampai dengan 2013, kemudian yang digunakan oleh 

widhiatuti (2016) tahun anggaran yang digunakan tahun. selain tahun anggaran 

perbedaan juga pada objek penelitian. Objek penelitian oleh peneliti pada 

kabupaten Mojokerto, rofia (2013) pada Malang Raya, widhiastuti (2016) pada 



4 
 

 
 

polewari mandar, dan Amelia (2013) pada kabupaten Jember. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti meneliti tentang “Efektifitas 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor? 

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. menganalisis efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor 

2.  menganalisis tingkat pertumbuhan pemungutan pajak kendaraan bermotor 

dan bea balik nama kendaraan bermotor 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang diperoleh peneliti, maka manfaat penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagi perkembangan kajian akuntansi 



5 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, wawasan, dan 

rekomendasi bagi pihak berwenag membuat standar dalam sistem 

pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor 

2. Bagi kantor SAMSAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai sarana evaluasi

terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti

selanjutnya untuk perkembangan pajak secara umum.


