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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah

untuk memenuhi pembiayaan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 

Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa sumber penerimaan 

daerah menurut UU no 32 tahun 2004 terdiri dari, pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dana perimbangan dan lain-lain serta pendapatan sah Daerah. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia no 91 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta kemakmuran 

rakyat. Sedangkan pemungut pajak di sini yaitu suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 

sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran. 

Menurut Rompis, Ilat dan Wangkar (2015), pembangunan daerah adalah 

bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya 

merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah 

sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga 

merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi 

daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai 

pemerintahan dan pembangunan daerah serta demi kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Mokoginta (2015),  NKRI di bagi atas beberapa daerah provinsi yang 

terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan 
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kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya dalam 

rangka meningkatkan penyelenggarakan dan pelayanan kepada masyarakat di mana 

dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah dibutuhkan dana yang cukup 

besar untuk pembiayaannya. Dengan demikian, daerah berhak mengenakan 

pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak.  

Dalam Mokoginta (2015), menyatakan bahwa pajak daerah yaitu komponen 

penting dalam PAD yang harus dikembangkan karena kontribusi yang diberikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Salah satu jenis pajak daerah yang 

merupakan sumber pendapatan daerah terbesar dari sekian jenis pajak yaitu Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor sebagai jenis 

pajak ini  merupakan pajak daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan 

penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya di daerah terjadi 

peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor, baik itu 

kendaraan roda empat maupun roda dua. 

Pendapatan asli daerah yang terbagi menjadi pajak Provinsi dan pajak 

kabupaten / kota. Jenis pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sedangkan pajak yang di 

tanganin  Kabupaten atau kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan. 
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Dalam Surabaya, Tribunnews (1 september 2014) dikatakan bahwa “laju 

pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Malang semakin tidak terkendali”. 

Menurut data statistik jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai dengan 

2016 yaitu dilihat dari pada tabel 1.1 yang menunjukan rata-rata kenaikan jumlah 

kendaraan bermotor di kota Malang sebesar 16,66%, sehingga tingkat efektivitas 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kota 

Malang efektif. 

Tabel 1.1 jumlah kendaraan bermotor tahun 2011-2016 

NO TAHUN JENIS KENDARAAN JUMLAH  

1 2011 Non Umum 332550 

    Dinas 1222 

2 2012 Non Umum 366504 

    Dinas 1263 

3 2013 Non Umum 391 282 

    Dinas 1 277 

4 2014 Non Umum 410 177 

    Dinas 1 391 

5 2015 Non Umum 391282 

    Dinas 1277 

6 2016 Non Umum 410177 

    Dinas 1391 

TOTAL 1505666 

Sumber: data bps: Badan pusat statistik kota Malang 
 

Rata-rata kenaikan jumlah kendaraan Bermotor di kota Malang yang 

sebesar 16.66% sehingga menunjukan setiap tahunnya pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor akan bertambah. Seiring dengan penambahan jumlah 

Kendaraan Bermotor di kota Malang akan mempengaruhi Potensi Penerimaan 

Pajak Kendaraan bermotor di kota Malang Berpotensi. 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor 

merupakan pajak Daerah yang merupakan kontribusi yang di sumbangankan di 



4 
 

 
 

Daerah dan bagi hasil pada Provinsi Jawa Timur. Menurut kamus ekonomi 

(Guritno, 1997) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan 

pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama sehingga 

kontribusi yang di  maksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh 

pendapatan pajak atas kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.   

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti 

mengajukan judul “Analisis Efektivitas, Potensi dan Kontribusi Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang Provinsi Jawa Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di kota malang Provinsi Jawa Timur ? 

2. Bagaimana potensi Penerimaan Pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di kota malang Provinsi Jawa Timur ? 

3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang meliputi: 

1. Menganalisis   efektivitas penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor di kota Malang Provinsi Jawa Timur. 
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2. Menganalisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di kota Malang Provinsi Jawa Timur  

3. Menghitung dan menganalisa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan  Asli Daerah kota 

Malang Provinsi Jawa Timur. 

 

D. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup penulisan 

pada objek penelitiannya. Batasan-batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian memfokuskan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor pada jenis kendaraan roda dua saja. 

2. Penelitian menggunakan jumlah kendaraan bermotor yang baru dan lama 

tidak dipisahkan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yang memiliki 2 kegunaan yaitu kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis.  

a. Secara Teoritis  

Secara teoritis semoga penelitian ini berharap berguna dan bermanfaat bagi 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan di Indonesia. 

b. Secara Praktis  

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, 

adapun dari kegunaannya yaitu: 



6 
 

 
 

1. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, sebagai bahan masukan dinas 

pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah di provinsi jawa timur di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi 

pajak kendaraan bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehinga 

masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar 

pajak yang sudah menjadi kewajiban 

3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan 

penelitian selanjutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak 

khususnya pajak kendaraan bermotor diwaktu yang akan datang. 
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