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ABSTRAK 

 

 Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dibagi menjadi 

dua yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada sektor publik dan 

merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak banyaknya 

pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa 

pajak digunakan sebagi suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

berada di luar bidang ekonomi dan banyak ditujukan pada sektor swasta. 

 Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris,yaitu 

penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan 

kemudian dianalisis serta dikaji dengan kenyataan prakteknya di lapangan 

(masyarakat). 

 Dinas Pendapatan Provinsi Bali dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) melakukan upaya-upaya setiap tahunnya baik melalui pemutihan 

setiap tahunnya,menyediakan samsat corner, sistem pajak online, sistem pajak 

progresif, dan samsat keliling (samling). Dan tidak ada sumber pemungutan lain 

selain yang tercantum dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

 Faktor yang menghambat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) seperti kepemilikan kendaraan 

bermotor yang masih rancu dimana cara mengatasi permasalahan ini dengan cara 

memperbaiki database yang ada dan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah 

Provinsi Bali tentang regulasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.  

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan dan Pemungutan Pajak.  

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Contribution to the state tax (imposed) that are owed by the required 

payment to them under the legislation, with no get-back achievement, which can 

directly appointed, and that the point is to finance public expenditures related to 

the duty of the state to govern . Tax function is divided into two, namely as 

budgetary diamana this function lies in the public sector and is a tool or resource 

to include as much money in the state treasury which is then used to finance state 

expenditures (in Indonesia) is generally used to cover routine expenses . While 

regulerend function (set) that taxes used as a tool to achieve certain goals that are 

beyond the field of economics and much aimed at the private sector. 

Research is Juridical Empirical research, ie research that is based on the laws 

and regulations that exist, and then analyzed and assessed the practical reality on 

the ground (the community). 

Bali Provincial Revenue Service to increase revenue (PAD) to make efforts 

every year either through bleaching annually, providing Units corner, online tax 

system, the tax system is progressive, and Units circumference (samling). And 

there is no other collection sources other than those listed in Law Number 28 of 

2009 on Local Taxes and Levies. 

Factors that inhibit the increase revenue (PAD) of the motor vehicle tax 

(PKB) such as vehicle ownership are still confused which way to overcome this 

problem by improving the existing database and lack of socialization of the Bali 

provincial government regarding the regulation of vehicle tax collection system 

motor. 

Keywords: Local Taxes, Income and Tax Collection. 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya, negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup 

untuk mencapai beberapa tujuan berama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 

hukum (rechtsaat) yang berdasarkan pancasila.
1
 

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang semenjak Indonesia 

memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Dasar 1945. Begitu 

pula saat diberlakukannya Undang-undang Dasar 1949 (Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat), Undang-undang Sementara 1950 dan sampai diberlakukannya kembali Undang-

undang Dasar 1945. Negara hukum tetap menjadi konsep dasar yang dianut Indonesia.
2
  

Sebagai negara hukum maka segala aktivitas pemerintah dan rakyat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Hukum menjadi landasan pokok dalam melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, 

bernegara, dan berbangsa dalam rangka menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur 

secara merata. Dalam negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : 

1. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum; 

2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak lainnya; 

3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat 

(badan peradilan yang bebas); 

4. Ada pembagian kekuasaan.
3
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 Sjachran Basah, 1985, Eksistensi Dengan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia, cet. Ke-1, 

Alumni, Bandung, h. 12 
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Makalah ceramahan ilmiah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Angkatan 1994/1995 tanggal 3 September 

1994, h. 19 



Dari batasan-batasan negara hukum terlihat adanya penyelenggaraan kepentingan 

umum, berbentuk pembangunan nasional, sebagai tujuan dari negara kesejahteraan. Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana sebagai biaya penyelenggara 

aktivitas negara dan dana yang dibutuhkan oleh negara antara lain diperoleh dari pajak. Pajak 

merupakan iuran rakyat kepada kas ( peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor 

pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa 

imbalan yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan di 

luar bidang keuangan.
4
 Menurut PJA Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-

undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5
 

Fungsi pajak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai budgeter diamana fungsi ini terletak pada 

sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak 

banyaknya pada kas negara yang kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara yang (di Indonesia) pada umumnya dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin. Sedangkan fungsi regulerend (mengatur) bahwa pajak digunakan sebagi 

suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berada di luar bidang ekonomi dan 

banyak ditujukan pada sektor swasta.
6
 

Macam-macam pungutan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat 

ada tiga macam yaitu pajak, retribusi dan sumbangan. Pajak sebagai pungutan dapat 

dibedakan menjadi : 
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1. Pajak subyektif dan pajak obyektif 

Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama memperhatikan 

keadaan wajib pajak.untuk menentukan wajib pajak haruslah dicarikan alasan-alasan 

obyektif yang berhubungan dengan keadaan materiilnya yaitu daya pikulnya. 

Sedangkan pajak obyekif adalah pajak yang pemungutannya pertama-tama melihat 

kepada obyek pajak baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban pajak. 

2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik (berkala) dimana wajib 

pajak telah dapat ditentukan lebih dulu, sehingga sebelum permulaan tahun pajak 

telah dapat dibuat lebih dulu daftar-daftar wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan 

pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut jika suatu ketika terdapat 

suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang-barang tak bergerak, 

pembuatan akte dan sebagainya. 

3. Pajak umum dan pajak daerah 

Timbulnya pembagian antara pajak umum dan pajak daerah disebabkan adanya 

kekuasaan pemerintah pusat pada daerah-daerah, sedangkan asas hukum antara pajak 

umum dan pajak daerah tidak mempunyai perbedaan. Namun pajak daerah 

mempunyai asas bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan 

keluar masuknya atau pengangkutan barang maupun orang dari atau dalam wilayah 

daerah, perbedaan lain-lainnya ialah bahwa sumber pajak negara (umum) relatif tidak 

terbatas, sedangkan sumber di daerah relatif lebih terbatas baik jumlah maupun 

penggunaannya.
7
 

Pembangunan di berbagai daerah di Indonesia kususnya di Provinsi Bali yang belakangan 

                                                           

       
7
 Marbun & Mahfud M D, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, h. 135-

136 



ini dipercaya sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan bertaraf Internasional 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus melalui pelayanan 

publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon 

tuntutan masyarakat dalam proses pengembangan karakteristik masing-masing. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 

(Pemerintah Daerah) diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini dilaksanakan 

dengan melalui berbagai bentuk produk hukum yang memberikan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Produk hukum tersebut antara lain mengatur 

pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan Pusat dan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah merupakan 

realisasi atau pelaksanaan dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Dasar hukum tersebut kemudian menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini merupakan payung hukum dalam 

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan asas Otonomi Daerah. 

Pemberian otonomi berimplikasi menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri. Pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara proporsional dan 

berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pemungutan jenis-



jenis pajak daerah didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

pada Pasal 157 disebutkan bahwa pemerintah dibekali berbagai kewenangan untuk mengelola 

berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: 

A. Pajak Daerah. 

B. Hasil retribusi Daerah. 

C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. 

D. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dana perimbangan 

terdiri atas: 

 A. Dana Bagi Hasil. 

 B. Dana Alokasi Umum. 

 C. Dana Alokasi Khusus. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah 

daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah. 

Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan 

daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah. Pada Pasal 2 terdapat jenis-jenis 

pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 



Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD memegang peranan penting dalam rangka 

membiayai urusan rumah tangga daerah, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum 

pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah 

maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara secara nyata dan bertanggung jawab. Oleh 

karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah secaa terus-menerus mengadakan pemikiran 

baru dan kreatif guna meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

Diantara sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tersebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan yang paling potensial 

karena jumlah kendaraan bermotor yang terbilang cukup banyak sehingga dapat menunjang 

pembiayaan daerah. 

Berdasarkan pada Pasal 1 poin 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda serta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air. Sedangkan pajak 

kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, 

yang artinya pemilik kendaraan bermotor tersebut lah yang menjadi subyek pajak kendaraan 

bermotor. 

Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan pada satu 

kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait di dalam pengelolaannya. Pemungutan 

pajak yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap) dimana didalamnya terdapat kerjasama antara 



Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan wewenang 

dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) 

dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang 

berwenang dibidang penyampaian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 

(SWDDKLLJ). 

Penerimaan pajak daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) seyogyanya mengalami peningkatan. Hal ini selain didasarkan pada perkembangan 

jumlah penduduk, juga pertumbuhan atau perkembangan tingkat perekonomian yang dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat. Jika diamati jumlah kendaraan bermotor semakin lama 

semakin banyak yang berarti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali 

sehingga dapat berkontribusi untuk memajukan laju pertumbuhan pembangunan Daerah Bali 

sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan 

Pemerintah Daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 

sampai dengan tanggal 31 Desember.
8
 APBD adalah satu kesatuan yang teridiri atas 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Berdasarkan APBD yang sudah 

ditetapkan, pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD mempunyai target pendapatan yang 

harus direalisasikan sehingga tidak mengganggu kelancaran program pembangunan yang 

telah disusun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan 

pendapatan daerah selalu menarik untuk dibahas dikarenakan banyaknya potensi-potensi 

pendapatan daerah yang bisa digali. 

                                                           
8
 Siswanto Sunarno, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Sinar Grafika Jakarta, h. 87. 
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Dinas Pendapatan Provinsi Bali melalui UPT SAMSAT yang tersebar di tiap-tiap 

kabupaten/kota seluruh bali sebagai pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor yang 

merupakan salah satu jenis pajak daerah selalu berupaya untuk menggali potensi-potensi 

pendapatan guna memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu contoh yang terbaru ialah 

pengenaan Pajak Progresif. 

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan 

semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan 

persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) beban 

progresif hanya dikenakan untuk kendaraan bermotor roda empat kepemilikan kedua dan 

seterusnya yang merupakan kendaraan pribadi didasarkan atas nama dan/atau alamat yang 

sama. 

Namun kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 

bukan berarti tidak ada kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut. 

Berbagai persoalan bisa saja muncul, seperti bagaimana halnya dengan kendaraan bermotor 

yang sudah rusak akibat kecelakaan, kendaraan bermotor yang hilang dicuri, dan juga 

kendaraan bermotor yang sudah dibeli secara kredit tetapi kemudian ditarik kembali oleh 

pihak pemberi kredit karena yang bersangkutan tidak dapat membayar uang angsurannya. 

Begitu juga dengan sistem pajak progresif yang menuai banyak pro dan kontra terutama 

pemilik usaha pribadi seperti, showroom dan rentcar merasa keberatan dengan adanya pajak 

progresif ini. Tetapi tak sedikit juga yang mendukung program ini tetap berjalan dikarenakan 

memiliki fungsi sebagai pembatasan pertumbuhan kendaraan bermotor yang dapat 

menyebabkan kemacetan sekaligus meningkatkan pendapatan. Sistem-sistem baru yang 

bertujuan untuk menyempurnakan sistem lama pun tak luput dari pelanggaran yang masih 

saja terus terjadi, baik dari segi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan 

bermotor maupun dari segi aparatur yang salah menetapkan jumlah pajak kendaraan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Persentase


bermotor sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu wacana ini 

menarik untuk dibahas dari segi efektifitas hukum. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk sekripsi dengan judul:  

"Efektifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali” 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) ? 

2. Faktor apa yang menghambat upaya meningkatan Pendapatan Asli    Daerah (PAD) 

dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang 

dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan 

umumnya digunakan untuk mempersempit permasalahan yaitu hanya sebatas pada 

permasalahan yang sudah ditetapkan, jadi bukan merupakan keseluruhan unit. Melalui 

perumusan ruang lingkup masalah dapat diketahui variabel yang akan diteliti maupun yang 

tidak diteliti. 

Agar dalam penulisan karya ilmiah ini pembahasannya lebih sistematis, metodologis, 

tidak terlalu luas dan menyimpang dengan pokok-pokok permasalahan serta tidak terjadi 

pembahasan yang berlebihan, maka pembahasannya diberikan batas ruang lingkup: 

1. Upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 



dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

2. Faktor yang dapat menghambat upaya meningkatan Pendapatan Asli    Daerah (PAD) 

dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

1.4 Tujuan Penulisan 

Agar penelitian dan penulisan karya ilmiah memiliki suatu maksud yang jelas, maka 

harus memiliki tujuan agar dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuan dari 

penulisan karya ilmiah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum dari penelitian berupa upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum 

sejalan dengan paradigma science as a process (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini, 

ilmu tidak akan pernah mandeg (final) dalam panggilannya atas kebenaran di bidang 

obyeknya masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk melakukan 

pengembangan ilmu pemerintahan yang terkait dengan Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan pemungutan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Adapun ujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pelayanan SAMSAT sebagai 

pelaksana pemungutan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor . 

2. Mendeskripsikan upaya - upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

3. Mendeskripsikan faktor – faktor yang menghambat upaya meningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

1.5 Manfaat Penulisan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 



Seluruh hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi 

lembaga Fakultas Hukumm Universitas Udayana dan sebagai bahan kepustakaan. Selain itu, 

bahan penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu hukum yang 

terkait dengan Pajak Daerah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengemukakan argumen dan 

pandangan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini. 

2. Memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

1.6 Kerangka Teoritis 

1.6.1 Konsep Negara Hukum 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Berdasarkan atas Hukum. Dikatakan 

juga secara eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan 

berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat). 

Konsep negara hukum menurutt Sri Soemantri yang kemudian dikutip oleh Ridwan HR 

meenyebutkan : 

a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 

b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 

hukum atau peraturan perundang-undangan; 

c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 

d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 

e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas 

dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan 

tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; 



f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk 

turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah; 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber 

daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.
9
 

Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem 

demokrasi. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat 

disebut sebagai negara hukum demokratis, sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi 

konstitusional. 

A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum 

secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara 

dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah 

kekuasaan hukum.
10

 Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, 

pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan 

kemanfaatan. 

1.6.2 Kewenangan 

H.D. Stout mengatakan bahwa pengertian wewenang yang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di 

dalam hubungan hukum publik.
11

 

Lebih lanjut menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam 
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kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur 

sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 

1.6.3 Otonomi Daerah 

Otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dengan dasar Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang nomor 12 

tahun 2008 tentang pemerintah daerah, pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan " pemerintah 

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah" 

dan ayat (2) yang berbunyi " dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan 

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". 

Dekonsentrasi merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan 

Pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam perkembangannya disamping dilaksanakannya 

asas dekonsentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan 

pemerintahan dari pemerintah Pusat atau Daerah otonom tingkat atasnya kepada Daerah 

otonom menjadi urusan rumah tangganya. Ada pula tugas pembantuan yang merupakan tugas 

untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya 



dengan kewajiban mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya.
12

 

 

1.6.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu : 

1. Hukumnya sendiri, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-

undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau 

doktrin. Idealnya unsur-unsur itu harus harmonis, tidak saling bertentangan baik 

secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu 

dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat 

karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-

undangan itu. 

2. Penegak hukum, Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak 

hukum. 

3. Sarana atau Fasilitas Pendukung, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, 

salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh 

Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 

banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini 

masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis 

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Masalah perangkat keras dalam hal ini 
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adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana 

fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang 

baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. 

4. Masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu 

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. 

5. Kebudayaan, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
13

 

1.6.5 Asas Pemungutan Pajak 

Penarikan pajak kepada para wajib pajak oleh negara merupakan perpindahan sebagian 

kekayaan atau penghasilan kepada negara. Untuk hal itu perlu dicari pembenaranya secara 

legalitas, dan untuk itu diperlukan beberapa asas-asas yang terdapat dalam perpajakan 

menurut Adam Smith (Four Cannon Taxation) : 

1. Asas Persamaan, keadilan, dan kemampuan membayar (Equality, Equity, and Ability). 

kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam 

keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama dengan demikian diharapkan 

akan tercapai keadilan karena akan dikenakan pajak berdasarkan kemampuan 

membayarnya. 

2. Asas kepastian (Certaintly), yang berhubungan dengan hukum, yang mengandung arti 
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jaminan hukm dan bukan kepastian yang didasarkan pada kesewenang-wenangan. 

3. Asas kenyamanan pembayaran (Convience of Payment), yang berarti pemungutan dan 

pembayaran pajak hendaknya dilakukan pada waktu wajib pajak dalam keadaan yang 

paling menyenangkan, pada saat dan keadaan yang paling tepat dan baik. 

4. Asas efisiensi (Economic of Collection), berkaitan dengan biaya pemungutan pajak, 

yakni biaya sejak wajib pajak membayar pajak sampai uangg pajak masuk ke kas 

negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak 

jauh lebih besar dari biaya pemungutannya.
14

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mngetahui segala sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1.7.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitan hukum yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris,yaitu penelitian 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kemudian dianalisis serta 

dikaji dengan kenyataan prakteknya di lapangan (masyarakat). Penelitian hukum empiris 

dapat dieralisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang 

berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.
15

 

1.7.2 Sifat Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka penelitian yuridis empiris yang digunakan 

adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan secara 

lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian 
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sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
16

 

1.7.3 Sumber Data 

 Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah yang ada, maka dalam penulisan 

skripsi ini terdapat sumber-sumber data yang terdiri dari: 

1. Data primer(Fieldar Reseach) 

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan atau field Reseach, dilakukan 

baik melalui wawancara atau interview.
17

 

2. Data sekunder (Library Reseach) 

Data sekunder berupa data-data hukum (Library Reseach), yang terdiri dari (1) 

bahan hukum primer yang disini menggunakan Undang-Undang Nomor  28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 25 

Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , (2) bahan hukum sekunder yang terdiri dari 

doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet, sedangkan (3) data 

tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun 

penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, 

indeks kualitatif dan seterusnya.
18

 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa : Dalam suatu penelitian ini 

mengandalkan pada penggunaan dari bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), 

data sekunder (yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan data tersier 

(bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
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dan sekunder)
19

  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, untuk  data primer, 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interview (wawancara) dengan informan 

dilapangan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan 

untuk data sekunder teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui study kepustkaan. 

Studi kepustakaan yang dilakukan dengam cara memilah dan meneliti data pustaka seperti 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan terhadap bahan-bahan 

temuan dalam studi  kepustakaan ini perlu dilakukan secara teliti dan jelas, pencatatan ini 

juga dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan 

penelitian.  

1.7.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

dari lapangan dan kepustakaan, yaitu dengan teknik kualitatif dengan menelaah atau 

membandingkan unsur-unsur dari data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang 

diperoleh dari lapangan , selanjutnya hasil pengolahan ini disusun secara deskriptif analisis 

yaitu dengan menggambarkan secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang 

berkaitan dengan masalah untuk kemudian dianalisis agar memperoleh kebenaran.  
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