
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

1.1 Data hasil wawancara denganParwoto, selaku Kepala Bagian 

Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga 

Berdasarkan wawancara dengan Parwoto selaku Kepala 

Bagian Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga tanggal 31 

Oktober 2016 bahwa kewenangan pemungutan pajak untuk Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga ada 5 (lima) jenis, yaitu 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBBKB),Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok 

merupakan sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) 

yang lainnya merupakan jenis sumber pajak daerah yang telah 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak lama.Untuk 

pajak rokok itu sendiri berlaku efektif pada tahun 2014. 
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1.1.1 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor 

UP3AD Kabupaten Purbalingga 

Yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor pada 

kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga adalah orang pribadi 

atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan 

bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada 

Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga. 

Adapun pada tahun 2015 jumlah unit kendaraan yang 

terdaftar dan terbayar berdasarkan subyeknya baik pribadi 

maupun badan adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel.1 Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subyek 

PKB yang Terdaftar dan Terbayar pada Kantor UP3AD 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2015. 

No Subyek PKB Warna Plat 

Kendaraan 

Jumlah Unit 

Kendaraan 

1. Orang Pribadi Hitam 193.517 

2. Umum (Pribadi, CV, 

Perusahaan Daerah) 

Kuning 2.069 

3. Intansi Pemerintahan Merah 1.680 

 Jumlah 197.266 

Sumber Data : Unit Pelayanan Pendapatan dan 

Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) 

Kabupaten Purbalingga. 

 

1.1.2 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Kabupaten 

Purbalingga 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan 

bermotor, UP3AD Kabupaten Purbalingga memungut obyek 

kendaraan yang beroprasi didarat yang terdaftar pada UP3AD 
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Kabupaten Purbalingga, adapun jenis kendaraan bermotor 

tersebut antara lain : 

1. A1 (Mobil Penumpang) 

2. A2 (Mobil Penumpang Umum) 

3. A3 (Mobil Penumpang Pemda) 

4. B1 (Bus/ Microbus) 

5. B2 (Bus/Microbus Umum) 

6. B3 (Bus/Microbus Pemda) 

7. C1 (Mobil Beban) 

8. C2 (Mobil Beban Umum) 

9. C3 (Mobil Beban Pemda) 

10. D (Alat Berat) 

11. D3 (Alat Berat Pemda) 

12. E (Sepeda Motor) 

13. E3 (Sepeda Motor Pemda) 

Pada Tahun 2015 jumlah obyek pajak kendaraan bermotor 

yang terbayar pada kantor UP3AD sebanyak 197,266 (seratus 

sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam) unit. Dimana 

obyek kendaraan pribadi/plat hitam sebanyak 193.517 (seratus 

sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas) unit kendaraan, 

kemudian untuk kendaraan umum/plat kuning sebanyak 2.069 (dua 

ribu enam puluh sembilan) unit kendaraan dan untuk kendaraan plat 
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merah sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit. Jenis 

kendaraan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

14. Tabel. 2 Daftar Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Yang 

Terdaftar dan Terbayar Berdasarkan Jenis pada UP3AD 

Purbalingga Tahun 2015. 

No. Jenis Kendaraan Bermotor Jumlah Unit 

1. Mobil Penumpang 10,939 

2. Mobil Penumpang Umum 756 

3. Mobil Penumpang Pemda 291 

4. Bus/Microbus 68 

5. Bus/Microbus Umum 173 

6. Bus/Microbus pemda 15 

7. Mobil Beban 5.745 

8. Mobil Beban Umum 1.117 

9. Mobil Beban Pemda 62 

10. Alat Berat 23 

11. Alat Berat Pemda - 

12. Sepeda Motor 176.765 

13. Sepeda Motor Pemda 1.312 

 Jumlah 197. 266 

15. Sumber Data : Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset 

Daerah  Kabupaten Purbalingga. 

 

1.1.3 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UP3AD    Kabupaten Purbalingga. 

a. Pendaftaran 

Memasuki ruangan kantor UP3AD terdapat beberapa loket 

yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya 

dalam pembayaran pajak. Pada loket 1 yang melayani 

penerimaan berkas dan pendaftaran setelah itu petugas 

memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun 

kelengkapan yang harus dipenuhi wajib pajak antara lain : 
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1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor) 

2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) 

3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 

Kelengkapan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang 

kendaraannya sudah terdaftar sebelumnya pada kantor 

UP3AD Kabupaten Purbalingga yang di kenal dengan 

istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang 

akan ganti plat maka selain berkas berupa fotocpy BPKB, 

fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu 

menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan 

bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor 

rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada 

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak. 

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang 

harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni : 

1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor 

2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor 

3. KTP Pembeli 

4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor 

Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah 

lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di 

daftarkan. 
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b. Penetapan 

Pada tahap penetapan ini data wajib pajak yang telah 

terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik 

BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib 

pajak yang telah lewat batas jatuh tempo pembayaran 

pajak. Adapun cara perhitungan PKB untuk kendaraan 

bermotor pribadi. Kepemilikan pertama sebesar 1,5% x 

dasar pengenaan PKB. Kepemilikan PKB kedua sebesar 

2,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan ketiga sebesar 

3,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan keempat 

sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan kelima 

dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB, 

kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x 

dasar penganaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik 

badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, 

TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 

0,5% x dasar pengenaan PKB dan untuk kendaraan alat 

berat sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB. 

c. Pembayaran Oleh Wajib Pajak 

Pembayaran dilakukan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum 

dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal 

jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran 

dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah 

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



pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima 

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti 

pembayaran telah dilakukan. 

d. Pengesahan/Pencetakan STNK 

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang 

ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK 

baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik 

wajib pajak akan dilakukan berupa stempel pengesahan. 

1.1.4  Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo 

Pembayaran pada UP3AD Kabupaten Purbalingga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis 

lakukan dengan Parwoto selaku kepala bagian Tata Usaha 

UP3AD Kabupaten Purbalingga, bahwa bagi wajib pajak 

kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran 

pada UP3AD Kabupaten Purbalingga selama ini hanya 

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) ini 

diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. 

Misalnya pokok pajak kendaraan bermotor seorang wajib 

pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 

(satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). 

Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah bekerja 

sama dengan Bank Jateng sebagai kas daerah, dimana hasil 
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penerimaan pajak yang dipungut baik dari pokok PKB (pajak 

kendaraan bermotor) maupun denda PKB (pajak kendaraan 

bermotor) kemudian disetorkan kepada Bank Jateng dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen 

administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan 

yang berlaku. 

1.2 Wawancara dengan Ahmad Safri Saifudin selaku Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Kabupaten Purbalingga 

Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak kendaraan 

bermotor, Ahmad Safri Saifudin mengatakan bahwa pelayanan pada 

saat antrian membayar pajak kendaraan bermotor itu kurang tertib 

atau mempercepat beberapa pihak saja. Ahmad Safri Saifudin 

mengatakan bahwa dia tidak puas akan pelayanan antrian 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagai contoh Ahmad Safri 

Saifudin dia mengantri dari jam 10.00WIB pagi sedangkan ada 

seseorang wajib pajak juga tanpa mengantri dan langsung menuju 

loket pembayaran lalu wajib pajak tersebut pergi dan sebelum jam 

12.00WIB, wajib pajak tersebut kembali lagi tetapi urusan 

pembayaran pajak kendaraan bermotornya sudah selesai dan 

prosesnya bisa secepat itu.  

Adanya hal seperti ini membuat wajib pajak yang benar benar 

mengantri untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan 

mengikuti prosedur-prosedur yang ada malah menjadi malas dan 
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enggan untuk menunggu bahkan ada wajib pajak yang saat itu juga 

meninggalkan tempat pembayaran. Para wajib pajak yang mengikuti 

prosedur dan mengantri menganggap hal ini tidak adil, karena sama - 

sama mempunyai kepentingan untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor dan sama-sama mempunyai kepentingan selain urusan 

membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa 

dengan dipercepatnya urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

diiringi pula dengan adanya biaya tambahan untuk mempercepat 

proses tersebut. 

2. Data Sekunder 

2.1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah 

Adapun terminologi subyek pajak dan wajib pajak daerah 

(Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000) : 

1. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang 

pribadi atau badan yang memenuhi syarat obyeknya ditentukan 

dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi 

subyek pajak. 

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk 

pemungutan atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, 
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seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah 

ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran 

pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk 

memungut pajak dari subyek pajak.  

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 34 tahun 2000 Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar 

pengenaan pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas 

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau 

objek pajak Pusat; 

e. Potensinya memadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 

dan 

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 
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2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 

Tentang Pajak Daerah 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.   Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

Daerah dan pembangunan Daerah.  

2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, 

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatusumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

bergerak.  

3. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang 

digunakan di atas air.  

4. Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air 

adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan/atau 

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



kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha;  

5.  Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang 

digunakan  untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau 

kendaraan di atas air;  

6. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk 

mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;  

7. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, 

tidak  termasuk air laut.  

8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran.  

9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 

yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha 

jasa boga atau katering.  

10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan  

ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk 

apapun,yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 
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dengandipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas 

untuk berolah raga;  

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu 

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum 

kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang 

dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh 

umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;  

12. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi 

jalan  umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;  

13. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

14. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang 

disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;  

15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima 

sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai 

pembayaran kepada pemilik hotel, restoran, penyelenggara hiburan, 

atau penyelenggara tempat parkir. 

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



2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Pasal 2 :  

(1). Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

(2). Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah 

kepemilikandan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: 

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan 

lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik; 

c. Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 3 : 

(1). Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

(2). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan 

yangmemiliki kendaraan bermotor. 

Pasal 4 : 

(1). Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai 

perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : 

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; 

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan 

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan 

bermotor. 
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(2). Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga 

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. 

(3). Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor 

tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan 

berdasarkan faktor-faktor : 

a. Isi silinder dan/atau satuan daya; 

b. Penggunaan kendaraan bermotor; 

c. Jenis kendaraan bermotor; 

d. Merek kendaraan bermotor; 

e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor. 

2.4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa 

Tengah 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa   Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi 

Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
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dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah. 

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah. 

8. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air 

Provinsi Jawa Tengah. 

9. Dinas Teknis adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Jawa Tengah. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

11. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya Air Provinsi Jawa Tengah. 
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12.  Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat UP3AD adalah Unit Pelayanan Pendapatan 

dan Pemberdayaan Aset Daerah pada Dinas. 

13.  Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat 

BPSDA adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Teknis. 

14.  Bendahara Penerimaan adalah staf yang ditunjuk untuk 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang PAD dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada DPPAD. 

15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mem 

pertanggungjawab kan pendapatan asli daerah dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah pada UP3AD. 

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk 

menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

17. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD  adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

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 yang 

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 

dioperasikan di air.  

19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor 

yang digunakanuntuk angkutan barang dan/atau orang dengan 

dipungut bayaran. 

20. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut 

pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB 

adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

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



sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

23. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang 

digunakan untuk kendaraan bermotor. 

24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat PBBKB adalahpajak atas penggunaan bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

25. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen 

dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk 

digunakan sendiri. 

26. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak 

atas pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan. 

27. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di 

darat. 

28. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan adalah semua 

kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berada di 

atas permukaan bumi tidak termasuk air laut yang digunakan di 

darat. 

29. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

30. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Instansi 

Pemerintah yang dapat dikenakan pajak. 
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31. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling 

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

33. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender. 

34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam MasaPajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

35. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
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pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakandaerah. 

37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 

terutang. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 
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41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB,adalah Surat Ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaranpajak karena jumlah 

kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjunya disingkat 

SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

45.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

46. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB 

adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan 

Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, 

sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

48. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 

52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

B. Pembahasan 

1. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada UP3AD Kabupaten Purbalingga 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga antara lain : 

1. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai 
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Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga sebagai instansi 

pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan 

bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak atau masyarakat 

di Purbalingga, tidak luput dari tuntutan pegawai yang berkualifikasi 

didalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak 

atau masyarakat. 

Dalam menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan 

kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan 

pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep managemen 

sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan 

masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor 

yang dapat bermanfaat bagi mereka. 

Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena 

tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UP3AD Kabupaten 

Purbalingga sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang 

efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak 

terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang 

terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: 

keterampilan, kerjasama, disiplin kerja, pendidikan, pengalaman 

kerja, kepemimpinan, ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara 

keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada kantor UP3AD 

Kabupaten Purbalingga cukup baik dan mendukung berjalannya 

pelayanan pemungutan pajak yang efektif meskipun dari pegawai 
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belum maksimal dalam penguasaan ketrampilan seperti halnya 

ketrampilan dalam mengoperasikan komputer, namun kepala 

UP3AD Kabupaten Purbalingga pandai dalam menempatkan para 

pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai. 

2. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi 

Selain info pelayanan pajak dengan system komputerisasi, 

proses administrasi STNK dengan system komputerisasi sebagai 

salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada UP3AD 

Kabupaten Purbalingga tentunya memberikan kemudahan dalam 

proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan 

system komputerisasi ini pengolahan dat akan lebih cepat. 

3. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui Samsat Keliling 

Samsat keliling merupakan kebijakan Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Purbalingga dalam memudahkan wajib pajak 

yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Pegawai pajak 

daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah 

untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil 

khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus 

ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan system yang 

ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.  

Berdasarkan wawancara penulis dengan Parwoto selaku kepala 

bagian Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga bahwa untuk 

terus meningkatkan pendapatan daerah, UP3AD Kabupaten 
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Purbalingga terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari 

tiga inovasi pelayanan unggulan yaitu proses administrasi STNK 

dengan system komputerisasi info layanan wajib pajak dengan 

system komputerisasi, serta Pro-Aktif melayani wajib pajak melalui 

samsat keliling, UP3AD Kabupaten Purbalingga juga melakukan 

inovasi yang bekerjasama dengan pihak kepolisian yaitu 

‘’penertiban’’, yaitu dimana pihak kepolisian untuk menurunkan 

anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada 

pelaksanaannya pejabat pajak akan memeriksa surat ketetapan pajak 

daerah yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta 

melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah melewati masa 

pajaknya maupun kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa 

pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu. 

b. Faktor Penghambat 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat. 

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Purbalingga 

maka laju kendaraan bermotor di Purbalingga juga mengalami 

peningkatan beberapa tahun belakangan ini, hal ini dapat terlihat dari 

data pertumbuhan kendaraan yang ada di Purbalingga berikut ini. 

Tabel.1 data pertumbuhan kendaraan berdasarkan jenis pada 

UP3AD Kabupaten Purbalingga tahun 2014 – 2015. 
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No Periode Tahun Roda 2 Roda 4 Jumlah 

1. 2014 126.496 7.260 133.756 

2. 2015 178.077 13.444 197.266 

Sumber data : Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah 

KabupatenPurbalingga. 

 

Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak 

sejalan dengan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk 

melakukan kewajibannya membayar pajak.  Berikut ini adalah data 

tunggakan pajak kendaraan bermotor UP3AD Kabupaten 

Purbalingga : 

Tabel 2. Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Khususnya 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Kabupaten 

Purbalingga 

Tahun Rupiah 

2014 1.668.947.650 

2015 1.203.588.479 

Sumber data : Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Penyertaan Identitas Pemilik ( KTP; SIM ) sesuai Nota Pajak/STNK 

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali 

menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang 

masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak 

kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai 

identitas pemilik yang baru. 
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3. Gedung UP3AD yang  kurang memadahi 

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat 

dari tahun ketahun belum diimbangi dengan penyediaan tempat 

pelayanan kepada wajib pajak yang memadai, sehingga mengurangi 

kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar 

pajak kendaraan bermotor. 

4. Banyak obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang 

disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya 

seperti misalnya, kendaraan bermotor dalam kondisi rusak 

berat/sudah tidak dapat dipergunakan tetapi wajib pajak tidak 

melaporkan ke Kantor UP3AD/Samsat. 

5. Wajib Pajak Tidak Mengikuti Prosedur Antrian Pembayaran 

Adanya wajib pajak yang tidak mau mengikuti prosedur antrian 

dengan menitipkan berkas pembayaran di loket dan hal ini membuat 

para wajib pajak yang mengantri dari awal dengan mengikuti 

prosedur antrian menjadi tidak puas akan pelayanan yang diberikan 

kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga. 

6. Kesenjangan tehnis dalam pelayanan pada Wajib Pajak 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor dikaitkan dengan pengurusan STNK. Pada saat 

ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor dilakukan dengan komputer, dari mulai input 
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data, editing, penetapan, pembayaran dan pengarsipannya sehingga 

sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi patner 

kerja dari Kwpolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara 

manual, sebagai contoh BPKB, Cek Phisik KBM dan Registrasi 

Buku Induk KBM. Padahal hal ini berkaitan dengan keakuratan data 

dan percepatan serta penyederhaan prosedur pelayanan pada 

masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. UP3AD Kabupaten Purbalingga memungut pajak jenis kendaraan 

bermotor yang beroperasi di darat antara lain : Mobil Penumpang, Mobil 

Penumpang Umum, Mobil Penumpang Pemda, Bus/Microbus, 

Bus/Microbus Umum, Bus/Microbus Pemda, Mobil Beban, Mobil Beban 

Umum, Mobil Beban Pemda, Alat Berat, Alat Berat Pemda, Sepeda 

Motor, Sepeda Motor Pemda. 

Adapun pemungutannya dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran 

oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah 

dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

Tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada 

pelaksanaan pemungutannya memacu pada peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Purbalingga antara lain: 
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a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya  membayar pajak; 

b. Penyertaan Identitas Pemilik ( KTP; SIM ) sesuai Nota Pajak/STNK; 

c. Gedung UP3AD yang  kurang memadahi 

d. Banyak obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor 

e. Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur antrian pembayaran 

f. Kesenjangan tehnis dalam pelayanan pada Wajib Pajak 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Kondisi tempat pelayanan UP3AD yang kurang memadai dan rencana 

pembangunan gedung baru hendaknya dilakukan melalui pertimbangan 

dan perencanaan yang matang sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah 

tempat pelayanan yang betul-betul sesuai dengan harapan wajib pajak dan 

juga sesuai dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta 

perlu untuk dilakukan penambahan loket-loket atau kasir pembayaran 

sehingga tidak terjadi penumpukan/antrian yang terlalu banyak, sehingga 

meminimalisir terjadinya antrian yang tidak teratur dan mencegah adanya 

praktik percaloan/oknum tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut. 

2. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diimbangi 

dengan upaya peningkatan kuallitas sumber daya manusia yang ada di 

UP3AD dari semua unsur, sehingga untuk kedepannya akan tercapai 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yang optimal dan sistim pelayanan 

yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak. 
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