
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 

1.1 Sejarah Pajak 

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif 

melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program 

pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program 

pembangunan jangka panjang. Untuk keberhasilan program pembangunan 

nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak 

sedikit (Sa’ban, 1988: 19). 

Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan 

pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang 

pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada 

kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan 

hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan 

nasional juga semakin meningkat (Suharno, 1953: 18). 

Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak 

jaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman 

dahulu, “pajak” yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat 

sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya 
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pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak rakyat. 

Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian 

yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, 

dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara secara sepihak (Suharno,   

1953: 27). 

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut 

dengan upeti, maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi 

pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan 

tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan 

dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara 

yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi 

rakyatnya dari serangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan, 

dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, 

sosial, maupun kenegaraan. Perkembangan pemungutan pajak tersebut 

hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering 

disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak 

tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara 

secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-

sama (Suharno, 1953: 26). 

1.2 Pengertian Pajak 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat 

berguna bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak 
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banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau 

definisi yang berbedamengenai pajak, namun demikian berbagai definisi 

tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya 

penulis mengemukakan pengertian dan definisi mengenai pengertian 

pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Menurut P. J. A Adriani yang dikutip oleh waluyo (2005: 2), 

memberikan pengertian pajak sebagai berikut : 

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

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2005: 3) dalam 

bukunya, Pengantar Singkat Hukum Pajak dijelaskan bahwa: 

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam 

masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu 

berkumpul untuk tujuan tertentu, masyarakat terdiri dari individu, dan 

individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat 

dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun 

individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah 

masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup negara 

berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. 
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Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup 

individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya 

hidup negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat negara, 

administrasi negara, lembaga-lembaga negara, dan seterusnya yang harus 

dibiayai dari penghasilan negara 

Menurut Bohari (2010: 25) bagi suatu negara, pajak memegang 

peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan 

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak 

dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, relokasi 

sumber-sumber ekonomi. 

Mangkoesoebroto (1998: 1) berpendapat bahwa, pajak adalah suatu 

pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut 

didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan 

kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat 

ditunjukkan penggunaannya. 

Dr. Soeparman Soemahamidjaja (2002: 14) dalam disertasinya 

yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong royong”, Universitas 

Padjajaran Bandung, berpendapat bahwa : Pajak adalah iuran wajib, 

berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa bersadarkan 

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
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Pengertian pajak menurut Mariot P. Siahaan (2008: 7), yaitu : Pajak 

adalah pungutan masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan 

Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang 

wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali 

(kontraprestasi/jasa timbal balik) secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam 

penyelenggaraan dan pembangunan negara. 

Erly Suandy (2002: 7) juga berpendapat bahwa, penghasilan negara 

berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau hasil kekayaan 

alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber 

yang sangat penting bagi penerimaan negara, dan penghasilan itu untuk 

membiayai kegiatan umum yang pada akhirnya juga mencakup 

kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, 

kesejahteraan dan lain-lain. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat 

disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak 

adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan pajak mengurangi 

penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan 

masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui 

pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang 

akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi 

masyarakat, baik yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak. 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang ketentuan 
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umum dan tata cara perpajakan, adalah : Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri - 

ciri sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh 

pembayar pajak). 

3. Pajak diberuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara dalam 

melayani kepentingan umum (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). 

Berdasarkan ciri-ciri pajak di atas maka pajak otomatis memiliki 

beberapa unsur yang antara lain adalah iuran/kontribusi rakyat kepada 

negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai 

kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas 

jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan 

apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai public investment 

(Rochmat soemitro, 2010: 27). 
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1.3 Peranan Hukum Pajak Terhadap Penerimaan Negara 

Tanpa mengingkari paradikama masyarakat sekarang yang masih 

terpuruk dalam krisis ekonomi pemerintah dengan kebijakan fiscal 

mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan disiplin 

kebijakan makrosebagai kunci penting dalam menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi upaya pemulihan (Muchtar kusumaatmadja,         

2002: 19). 

Peranan pajak terhadap pendapatan sangat dominan terhadap 

pendapatan negara ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti 

dalam memberikan kontibusi dana kepada negara sebagai cerminan dari 

keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh 

Undang - undang (Muchtar kusumaatmadja, 2002: 20). 

1.4 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Erly Suandy (2005: 19), hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Hukum Perdata 

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang 

pribadi yang satu dengan yang lain. Hukum perdata dapat dibagi 

menjadi hukum perorangan (personenrecht), hukum keluarga 

(familiercht), hukum warisan dan hukum harta kekayaan. 
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b. Hukum Politik 

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara 

penguasa dengan warganya. Yang termasuk kedalam hukum publik ini 

adalah: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi (Hukum Tata 

Usaha), Hukum Pajak, dan Hukum Pidana. 

1.5 Pembagian Hukum Pajak 

Menurut Waluyo (2005: 11), hukum pajak dibedakan menjadi : 

1. Hukum Pajak Materiil 

Hukum Pajak Materiil yaitu hukum pajak yang memuat norma - norma 

yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang 

dikenakan pajak (obyek -obyek), siapa yang dikenakan pajak (subyek), 

berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan 

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan 

wajib pajak. Sebagai contoh : Undang - undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum Pajak Formal 

Hukum Pajak yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan 

hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini 

memuat antara lain : 

a. Tata cara penetapan utang pajak 

b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 
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c. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan 

pembukuan/pencatatan dan hak - hak wajib pajak mengajukan 

keberatan dan banding. 

1.6 Pembagian Pajak Menurut Golongannya, Sifat dan Pemungutannya 

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis 

pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-

beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang 

dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga 

pemungutnya. 

1. Pajak Menurut Golongannya. 

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung 

dan Pajak Tidak Langsung. 

a. Pajak Langsung 

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai . 

2. Menurut Sifatnya 

Menurut Sifatnya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Subyektif dan 

Pajak Obyektif. 
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a. Pajak Subyektif 

Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Obyektif 

Pajak Obyektif yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah   

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu 

Pajak negara dan Pajak Daerah. 

a. Pajak Negara 

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh Pajak 

Negara : 

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak : 

a. Pajak Penghasilan ( PPH) 

b. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

d. Bea Meterai 

e. Bea lelang. 
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2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai). 

b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan 

Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

keperluan rumah tangga daerah masing-masing. 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan seoihak atau keadaan 

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan 

atau pemasukan kedalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas 

penguasaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

e. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 
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2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota : 

a. Pajak Hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan 

bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh 

pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 

termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang 

disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subyek 

hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. 

b. Pajak Restoran, restoran atau rumah makan adalah tempat 

menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau 

catering. Obyek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang 

disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subyek 

pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan  restoran, wajib pajak 

restorannya itu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. 

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan 
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sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menonton atau menikmati hiburan. 

d. Pajak Reklame, yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk 

susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial 

dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 

atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan oleh pemerintah. Obyek pajak ialah penyelenggara 

reklame sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif 

pajak ditetapkan sebesar 25%. 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggurangan 

tenaga listrik baik yang dihasilakn sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik 

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 

g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 

diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.



Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

tidak bersifat sementara. 

h. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat 

dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi 

yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota. Bangunan adalah kontruksi teknik yang 

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah salah 

satu jenis pajak yang dibebankan atas perolehan hak atas 

tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang 

terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah 

secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. 

BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual/beli 

tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah 
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dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan 

(Waluyo, 2005 : 12). 

1.7 Fungsi Pajak 

Menurut Waluyo (2005 : 6) ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi Budgetair 

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak - 

banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan 

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik 

untukpengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan 

maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Atau bisa 

dikatakan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur 

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan 

kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga 

memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung 

dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya 

antara lain ke sektor produktif. Adanya industri baru maka dapat 

menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran 

berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk 

mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. 

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat 

dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan 
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dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan 

anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk 

mengisi kas negara atau daerah sebanyak - banyaknya dalam rangka 

pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah. Pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia (Waluyo, 2005: 8). 

1.8 Tujuan Pajak 

Apabila membahas tentang tujuan pajak maka,tujuan pajak tidak 

terlepas dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus 

diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan 

pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada 

tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa 

dan negara. Oleh karena itu tujuan pajak tidak mungkin lepas dari tujuan 

yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain 

digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk 

keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Secara umum tujuan 
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yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai 

kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu : 

1. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber 

dari konsumsi ke investasi.  

2. untuk mendorong tabungan dan menanam modal.  

3. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan 

pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari 

tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan 

adanya investasi pemerintah. 

4. untuk memodifikasi pola investasi. 

5. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan  

6. untuk memobilisasi surplus ekonomi (Muchlis, 2002: 12). 

1.9 Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak daerah dan Retribusi daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan : 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Erly Suandy (2005: 39) 

yaitu Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
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pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (PAD). 

Pajak Daerah menurut Marihot P. Siahaan (2008: 10), adalah : 

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam 

pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) yaitu Sistem 

OfficialAssesment. Sistem Official Assesment adalah pemungutan pajak 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang 

dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen 

lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. 

Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (Erly Suandy, 2002: 20). 

Kriteria pajak daerah tidak jauh beda dengan kriteria pajak secara 

umum, yang membedakan antara keduanya aadalah pihak pemungutnya. 

Pajak umum atau biasa disebut pajak pusat, yang memungut adalah 

pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah 

pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah 
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kabupaten/kota. Secara spesifik kriteria pajak daerah, terdiri dari 4 

(empat) hal yaitu : 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 

dari daerah sendiri. 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah. 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 

tetapi pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah (Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi 

Daerah). 

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis - jenis pajak provinsi 

terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air 

Permukaan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada 

masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan 
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tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf 

hidup masyarakat (Kesit Bambang Prakosa, 2003: 22). 

Sedangkan menurut Davey (1969: 75), Pemerintah Daerah dapat 

memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu : 

a. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh 

Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak 

yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat; 

c. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah 

Daerah sendiri. 

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di 

daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni: 

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi 

2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota 

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut 

oleh pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yakni sebagai 

berikut: 

a. Pajak Propinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah 

Daerah Propinsi, sedangkan untuk pajak Kabupaten/Kota kewenangan 

pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

b. Objek pajak Kabupaten/Kota lebih luas dibandingkan dengan objek 

pajak propinsi, dan objek pajak Kabupaten/Kota masih dapat diperluas 
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berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan undang-undang (Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah). 

Tarif pajak Propinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan 

diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang pajak daerah Propinsi yang seragam ditentukan dalam 

suatu peraturan pemerintah, dalam hal ini, yang berlaku sekarang yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah). 

Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota,khususnya yang 

menyangkut masalah tarif pajak Kabupaten/Kota ditentukan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan 

perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang 

pajak daerah. Tarif tersebutmerupakan tarif tertinggi yang dapat diterapkan 

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemungutan pajak 

daerah.Perbedaan Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2001 tarif berdasarkan Undang-undang pajak daerah tarif 

berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001. 

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % Tarif 

kendaraan pajak bermotor ditetapkan sebesar : 

a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.



b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar 

Tarif pajak kendaraan di atas air sebesar 1,5 % 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air 10 % Tarif bea 

balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar : 

a. 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum 

b. 10 % untuk kendaraan bermotor umum 

c. 3 % untuk kendaraan bermotor alat - alat berat dan alat - alat besar 

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua, 

selanjutnya ditetapkan sebesar : 

a. 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum 

b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan 

ditetapkan sebesar : 

a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum 

b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat - alat berat dan alat - alat 

besar. 

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor diatas air ditetapkan sebesar: 

a. Tarif bea balik nama kendaraan diatas air sebesar 5%. 

b. Tarif bea balik nama kendaraan di atas air atas penyerahan kedua, 

selanjutnya 1%. 
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c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena 

warisan sebesar 0,1%. 

3. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5% 

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %. 

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

20 %. 

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan sebesar : 

a. Air bawah tanah sebesar 20 % 

b.Air permukaan sebesar 10 % (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2001 tentang Pajak Daerah). 

Selain itu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis 

pajak selain yang tersebut di atas asalkan memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, 

2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, 

3. potensinya memadai, 

4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 

5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan 

6. menjaga kelestarian lingkungan. 

Tetapi dengan dilaksanakannya otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab maka jenis-jenis pajak daerah disesuaikan dengan 
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kewenangan yang diberikan kepada daerah. Hal ini disebutkan dalam 

penjelasan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi : 

Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan 

kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Penyesuaian itu dilakukan dengan mengubah Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999). 

1.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar 

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk 

dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui 

instensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 125 Tahun 2004). Sumber-sumber pendapatan daerah 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Hasil Pajak Daerah ; 

2. Hasil Retribusi Daerah ; 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan ; 

4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

b. Dana Perimbangan ; 

c. Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 
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Kebijakan yang ditempuh dalam rangka PAD khususnya dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya 

dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh 

dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis 

pemungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai. 

Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan dan mengamankan pemerintah daerah pada umumnya 

dan anggaran pada khususnya, secara optimal. 

2. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi 

riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing - masing satuan 

kerja perangkat daerah penghasil atau pengelola pendapatan. 

3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang ada serta 

mengupayakan sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak 

memberatkan masyarakat. 

4. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan 

membangun saranan prasarana dan sistim prosedur atau mekanisme 

administrasi pelayanan. 

5. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah yang dapat 

menghasilakan PAD. 

6. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja 

dengan anggaran pendapatan masing-masing satuan kerja perangkat 

daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. 
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7. Memobilisir potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan, adil 

dan merata (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah). 

1.11 Tarif Pajak Daerah 

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya 

pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak 

sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap 

jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang 

dapat dipungut pemerintah daerah ditaur dalam Undang-undang Nomor 

34 Tahun 2000 pasal 3 ayat 1 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif 

paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu : 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air 

(KAA) ditetapkan paling tinggi 10%; 

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan 

di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 10%; 

3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan 

paling     tinggi 5%; 

4. Tarif Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan (PPPABTAP) ditetapkan paling tinggi 20%; 

5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 20%; 

6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%; 

7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%; 

8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%; 
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9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%; 

10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling 

tinggi 20%; 

11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20% (Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000). 

Tarif pajak progresif kendaraan bermotor merupakan penerapan tarif 

pajak kendaraan bermotor secara bertingkat sesuai dengan urutan 

kepemilikannya yaitu : 

a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma 

lima persen), 

b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen), 

c. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima 

persen), 

d. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebebsar 3% (tiga persen), 

e. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5% 

(tiga koma lima persen). 

1.12 Dasar Pengenaan Pajak Daerah 

Menurut Marihot P. Siahaan (2008: 64), dasar pengenaan pajak 

daerah ditetapkan dengan jelas untuk setiap jenis pajak daerah, sebagai 

berikut : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta 

faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang 

diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan 
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jalan dan lingkungan. Sementara itu, pajak kendaraan di atas air 

dikenakan nilai jual kendaraan di atas air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan nilai jual kendaraan 

bermotor, sementara itu bea balik nama kendaran di atas air dikenakan 

atas nilai jual kendaraan di atas air. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan 

dimanfaatkan, antara lain berdasarkannya jenis, volume, kualitas air, 

dan lokasi sumber air. 

e. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan oleh 

hotel. 

f. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan 

kepada restoran. 

g. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas 

nilai jual obyek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. 

h. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang 

terpakai. 

i. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual 

hasil pengambilan bahan galian golongan c. 
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j. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang 

berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk 

pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor. 

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

2.1 Pengertian Mekanisme 

Kata mekanisme pertama kali digunakan dalam presentasi yang 

dilakukan oleh para ahli dunia sekitar abad ke - 17. Pada waktu itu, para 

ahli dunia yang berasal dari seluruh penjuru dunia seperti Galileo Galilei, 

Newton, dan para ahli teknik lainnya mencoba untuk mengembangkan 

berbagai macam gagasan yang membahas seputar masalah materi, gerak, 

ruang, dan juga waktu. Mekanisme juga menjadi satu kata yang sering 

digunakan saat ini. Ada banyak pengertian tentang mekanisme apabila 

dilihat dari konteks yang berbeda-beda. Pada dasarnya mekanisme 

berasal dari bahasa Yunani yaitu mechaneyang berarti instrument. 

Mekanisme juga berasal dari kata mechosyang berarti sarana serta cara 

untuk menjalankan sesuatu (pengertiandefinisi.com/kumpulan-

pengertian-mekanisme/). 

Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang 

menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu 

sistem tertentu. Mekanisme dapat diartikan juga sebagai sebuah teori 

menganai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-

prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja tanpa 
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menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip 

kerja (pengertiandefinisi.com/kumpulan-pengertian-mekanisme/). 

Menurut Bagus (1996: 11) pengertian mekanisme adalah interaksi 

bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan 

untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. 

2.2 Pengertian Pemungutan Pajak 

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Penentuan besarnya pajak 

atau tetribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 

kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya 

(Undang-undangNomor 34 Tahun 2000). 

Pemungutan bisa berarti peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 

sektor publik, berdasarkan Undang-undang untuk membiayai pengeluaran 

negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Macam-macam 

pemungutan : 

1. Pajak : tanpa ada jasa timbal (tanpa kontraprestasi) secara langsung 

2. Retribusi : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) secara langsung, misal : 

pembayaran fasilitas yang diselenggarakan pemerintah, seperti parkir 

dan perizinan. 

3. Sumbangan : ada jasa timbal (ada kontraprestasi) kepada sekelompok 

orang (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Jawa tengah). 
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2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas 

dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya 

untuk pengenaan pajak penghasilan menurut Resmi (2009: 18) adalah 

sebagai berikut: 

a. Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap 

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh 

penghasilan yang diperolehnya. 

b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 

tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa Indonesia yang 

bertempat tinggal di Indonesia. 
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Sedangkan asas-asas pemungutan pajak menurut Waluyo (2008: 13) 

adalah sebagai berikut : 

a. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak atau sesuai ability dan sesuai dengan 

manfaat yang diterima. 

b. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wenang. Oleh karena   

itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 

yang terhutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran. 

c. Convenience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat - 

saat tidak menyulitkan wajib pajak ; sebagai contoh : pada saat wajib 

pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as 

You Earn. 

d. Economy 

Secara ekonomis bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. 

Adolf Wagner juga berpendapat bahwa ada 5 (lima) asas pemungutan 

pajak yang bisa dipakai oleh setiap negara dalam menentukan pemungutan 

pajak yaitu : 
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1. Asas Politik Finansial 

Asas Politik Finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan 

mendorong perekonomian negara. 

2. Asas Ekonomi 

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan obyek pajak harus tepat 

sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang 

mewah. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa 

negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus 

meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan agar tidak 

menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak 

terganggu. 

3. Asas Keadilan 

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak 

diskriminatif. 

4. Asas Administrasi 

Asas Administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan 

dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya 

pajak dan dimana tempat membayar pajak. 

5. Asas Yuridis 

Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak yang harus dilakukan 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hukum pajak harus 

memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena 
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itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Landasan 

hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 Amandemen 

Undang-undang Dasar 1945 (http://pustaka–virtual.Blogspot.com/2012 

/11/asas-pemungutan-pajak-ahli.html?m=1). 

2.4 Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Dwikora Harjo (2013: 19) ada beberapa teori yang 

mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu : 

a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk 

melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan 

jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan 

tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi 

deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap 

sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang 

karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. 

b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah 

adanya kepentingan dari masing - masing warga negara. Termasuk 

kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya 

bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi 

daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan 

lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 
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c. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak 

kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar 

bagi negara untu memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga 

yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya 

wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. 

d. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi 

pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam 

memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari 

wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya 

pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai 

sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak 

penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan 

terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan 

itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan 

atau pendapatan bebas pajak. 

e. Teori Asas Daya Beli. Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak 

terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh 

negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. 

Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran 

umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah 

juga bersifat baik. 
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Teori-teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi 

kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang 

paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Kata 

pembangunan mengandung pengertian tentang masyarakat yang adil, 

makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi 

semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan 

sosial dan budaya. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak 

dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, 

lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak 

dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya 

suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang 

disebut di atas (Dwikora Harjo, 2013: 21). 

2.5 Syarat-syarat Pemungutan Pajak 

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam 

pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu : 

a. Pemungutan pajak harus adil/syarat keadilan, artinya pemungutan pajak 

secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing.  

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang/syarat yuridis, 

artinnya pajak diatur dalam Undang-undang dan memberi jaminan 

hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.  
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c. Tidak mengganggu perekonomian/syarat ekonomis, artinya pemungutan 

pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.  

d. Pemungutan pajak harus efisien/syarat finansial, sesuai dengan fungsi 

budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih 

rendah dari hasil pemungutannya.  

e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara 

pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 

2011: 5). 

2.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak 

Daerah menganut beberapa sistem antara lain : 

a. Official Assesment Sytem 

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fikus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tehutang ada pada 

fikus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fikus. 
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b. Selft Assesment Sytem 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. 

Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Fokus dan tidak 

ikut campur hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

terutang ada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak 

(Waluyo, 2005: 17). 

2.7 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan 

pajak kendaraan bermotor dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan 

Bermotor) dan PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan.Seiring 

dengan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi 

Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 

34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan 

pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan di kendaraan 

bermotor dan di kendaraan di atas air. Hal ini membuat pajak kendaraan 
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bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA.Hal ini wajar saja mengingat 

kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. 

(Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000). 

2.8 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat -alat besar yang 

bergerak (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 48). 

2.9 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor 

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam : 

1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  

3) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah 

ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat 

juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.  
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Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud 

(Kurniawan dan Purwanto,2004: 51). 

2.10 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau 

penguasaa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat 

seperti kawasan : 

1. Bandara  

2. Pelabuhan laut  

3. Perkebunan  

4. Kehutanan  

5. Pertanian  

6. Pertambangan  

7. Industri  

8. Perdagangan  

9. Sarana olah raga dan rekreasi (Kurniawan dan Purwanto, 2004: 54). 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004: 75) menegaskan bahwa 

objek kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor”. 

Sedangkan menurut Siahaan(2010: 181) bahwa yang termasuk dalam 

objek pajak kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, 

di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, 
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pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi”, 

objek pajak kendaraan bermotor adalah “kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraaan bermotor”. Siahaan juga mengemukakan bahwa pada pajak 

kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaran bermotor dikenakan pajak. 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2008: 55), menyatakan bahwa : 

Obyek pajak kendaraan bermotor merupakan manifestasi dari keadaan 

nyata (taatbestand). Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. 

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, 

dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan 

penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah: 

a. Kereta api; 

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara; 

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-

lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

pemerintah pusat; dan 

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. 

2.11 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Pengertian Subyek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 
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18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 8, 

yaitu :Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak daerah. 

Menurut Marihot P. Siahaan (2010: 182) mengatakan bahwa pada 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara 

itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban 

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut, dengan 

demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang 

pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. 

Bahwa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak 

dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenalkan oleh Undang-

undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara 

tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak 

dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat khusus untuk menjalankan 

hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Marihot P. Siahaan,       

2010: 184). 

2.12 Masa Pajak dan SPTD 

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib 

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut 

kektentuanperaturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.



ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat.Pada Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan 

berturut-turut terhitung mulai ssaat pendaftaran kendaraan bermotor. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu kesatuan 

dengan pengurusan administrasi kendaran bermotor lainnya. Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dipungut diwilayah provinsi 

tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan 

pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar 

dalam lingkup wilayah administrasinya (Marihot P. Siahaan, 2010: 187). 

2.13 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Kurniawan dan Purwanto (2004: 56), mengemukakan bahwa dasar 

pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua 

unsur pokok berikut: 

1. Nilai jual kendaraan bermotor. 

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan 

danpencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber daya yang akurat, 

antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual 

kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum 

pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. 
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Menurut Marihot P. Siahaan (2010: 138) bahwa dalam hal harga 

pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat 

ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor : 

a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga 

yang sama; 

b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi; 

c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang 

sama; 

d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor 

yang sama; 

e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor; 

f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan 

g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang. 

Kurniawan dan Purwanto (2004: 50) berpendapat bahwa, bobot 

mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran 

lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam 

koefisien sama dengan satu dianggap dalam batas toleransi, apabila lebih 

besar dari satu dianggap melewati batastoleransi. 

 Menurut Marihot P. Siahaan (2010: 130) bahwa bobot dihitung 

berdasarkan faktor-faktor berikut ini: 

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu roda, dan 

berat kendaraan bermotor; 
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2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan, menurut solar, 

bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan 

3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan 

bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan 

isi silinder. Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan 

sebesar : 

a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 

b. 1% untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 

2.14 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB 

a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua 

belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, 

surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB 

dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak 

yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan 

pembayaran pajak. Adapun tata cara pembayaran pajak adalah sebagai 

berikut : 

1. Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK 

sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket 
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pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang 

dibutuhkan. Berkas yang dibutuhkan atau yang harus dilampirkan 

yaitu : 

a. Perpanjangan STNK tahunan 

a) STNK asli + fotokopi 

b) Fotokopi BPKB 

c) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB 

b. Perpanjangan STNK lima tahunan 

a) Cek fisik kendaraan 

b) STNK asli + fotokopi 

c) Fotokopi BPKB 

d) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB. 

2. Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahlan berkas 

permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. 

3. Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang 

tercantum di STNK. 

4. Wajib pajak menerima slip pembayaran pajak yang telah tercantum 

jumlah pajak yang harus dibayar. 

5. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya 

pajak ke kasir. 

6. Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan 

pembayaran dan bukti diserahkan ke loket pengambilan STNK. 
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7. Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah 

diperpanjang untuk satu tahun ke depan (UP3AD Kabupaten 

Purbalingga). 

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda 

bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Wajib pajak yang terlambat 

melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu : 

1) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo 

yang ditetapkan dalam SKPD diklenakan sanksi administrasi berupa 

denda sebesar 25% dari pokok pajak.  

2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam 

SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi 

administrasi sebesar2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung 

sejak saat terhutangnya pajak (UP3AD Kabupaten Purbalingga). 

b. Penagihan PKB 

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 

gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan 

penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang 

dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku pada setiap Provinsi yang 

memungut pajak kendaraan bermotor.Tarif pajak kendaraan bermotor 
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ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan 

pemerintah No. 65 Tahun 2001   Pasal 5 tarif pajak kendaraan bermotor 

dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan 

bermotor, yaitu : 

1. 1,5% untuk kendaraan bermotor  bukan umum. 

2. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor 

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 

bayaran. 

3. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat besar. 

c. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif pajak kendaraan bermotor dengan dasar 

pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor 

adalah sesuai dengan rumus : 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot) 

(Kurniawan dan Purwanto, 2004: 116). 

2.15 Sanksi atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang 

ditetapkan/ tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 

25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 

2% per bulan, dihitung daripajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
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jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak 

(UP3AD Kabupaten Purbalingga). 

2.16 Faktor yang Mempengaruhi Dalam Pemungutan Pajak 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak yaitu : 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks 

fungsi budgeter dan fungsi reguleren ditentukan oleh 3 faktor yaitu : 

a. Wajib Pajak 

b. Otoritas Pajak 

c. Sistem pemungutan pajak itu sendiri 

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat 

harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela dalam melaksanakan 

pemenuhhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-undang dan 

ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga terbentuklah 

masyarakat Wajib Pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk 

menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa 

eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika 

rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin 

mengkokohkan eksistensi pemerintahan tersebut, dalam hidup bernegara 

sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama 

lain. Di satu sisi pemerintahan harus memberikan rasa aman dan ketertiban 

umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Sedangkan di sisi lain rakyat 
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harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak (http:// 

fajarsumiratmuhrip.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-perpajakan/). 

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut 

akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang 

sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak 

yang harus dibayar sehingga akan memberikan dampak positif bagi para 

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. 

Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan 

membayar pajak (R. Santoso Brotodiharjo, 1986: 31). 

2. Faktor Penghambat 

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak 

daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam 

pemungutan pajak. Kendala - kendala tersebut antara lain : 

a. Berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang yang sering kali tidak 

konsisten dengan Undang-undangnya. 

b. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. 

c. Database yang masih jauh dari standar Internasional. 

d. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan 

membayar pajak bagi penyelenggaraan negara. 

e. Kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat (http://yasminelisasih. 

com/2011/07/17/ kendala_pajak_daerah/). 

Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif, yaitu : 
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1. Perlawanan Pasif 

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi 

terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu sendiri. 

Perlawanan pasif terdiri dari beberapa hambatan-hambatan yang 

mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan 

struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral 

penduduk dan dengan pemungutan pajak itu sendiri (R. Santoso 

Brotodiharjo, 1986: 33). 

Berikut contoh yang termasuk dalam perlawanan pasif, yaitu : 

a. Struktur ekonomi 

Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di 

negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan pendapatan netto 

oleh wajib pajak sesuai dengan norma perhitungannya. 

b. Perkembangan Moral dan Intelektual Penduduk 

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang 

dilakukan oleh fiscus ataupun karena obyek pajak itu sendiri sulit 

untuk dikontrol. 

c. Cara Hidup Masyarakat di Suatu Negara 

Cara hidup masyarakat di suatu negara mempengaruhi besar kecilnya 

penghasilan yang mereka peroleh dan besar kecilnya penghasilan 

tersebut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan kas negara. 
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d. Teknik Pemungutan Pajak 

Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian 

formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak, 

prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan pembayaran pajak dan 

membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak 

juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak maka perlu 

diadakannya penyuluhan pajak untuk menghindari hal tersebut. 

2. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib 

pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari 

pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada 2 

(dua) cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu : 

a. Penghindaran Pajak 

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka 

peraturan perpajakan.Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP 

keluar.Penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas 

melanggar Undang-undang sekalipun kadang dengan jelas 

menafsirkan Undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pembuat Undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu: 

1. Menahan Diri, yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak 

melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. 
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2. Pindah Lokasi yaitu memindahkan loksai usaha atau domisili dari 

lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya 

rendah. 

3. Penghindaran Pajak secara Yuridis (R. Santoso Brotodiharjo,   

1986: 24-25). 

b. Melalaikan Pajak 

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang 

telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus 

dipenuhi. Melalaikan pajak terjadi setelah SKP keluar. Melalaikan 

pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan 

menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh 

wajib pajak dengan cara menghalangi peenyitaan (H.J.Hostra,         

1994: 34). 
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