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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pemerintah daerah merupakan institusi yang memiliki tugas dan wewenang 

pengelolaan suatu pemerintahan di daerah. Tugas dan wewenang yang diberikan 

tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan warganya. Dalam usaha untuk 

memberikan kesejahteraan pada warganya tersebut, pemerintah daerah disamping 

mendapatkan dana dari pemerintah pusat juga berhak mendapatkan dana secara 

langsung dari warga maupun perusahaan yang berada dalam wilayah dan 

wewenangnya. Pendapatan inilah yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli 

Daerah atau PAD.  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diupayakan menjadi sumber pendapatan 

daerah yang utama.  Di Provinsi Jawa Timur, selama empat tahun terakhir kontribusi 

PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata lebih dari 70% dimana pajak 

kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan 

penerimaan dan kontribusi yang cukup besar.  

 Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur terus meningkat setiap 

tahun. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini, 

menyebabkan jumlah pembayar Pajak Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat 

setiap tahunnya. Oleh sebab itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan 
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kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dibandingkan dengan pajak-

pajak jenis lain. Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak sebagai sumber 

utama pendapatan negara, maka estimasi potensi penerimaan pajak sangat diperlukan 

sebagai input dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Berikut jumlah total kendaraan bermotor  di jawa Timur. 

Tabel 1.1 

Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Timur 

Tahun Jumlah Kendaraan 

2016 16,6 Juta 

2015 15,4 Juta 

2014 10,7 Juta 

Sumber : KOMINFO Prov JATIM, 2017 

 Pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan 

baik dari target maupun realisasi penerimaannya. Sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 

berikut. 

Tabel 1.2 

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur 

Pendapatan PKB Jawa Timur 

  Target Realisasi 

2014 4,15 triliun 4,3 triliun 

2015 4,8 triliun 4,911 triliun  

2016 5,0 triliun  5,3 triliun 

  
  

Sumber : Data diolah (KOMINFO Prov JATIM, LRA Prov JATIM) 

 Dari tabel tersebut diatas terlihat target dan realisasi pendapatan pajak kendaran 

bermotor meningkat setiap tahunnya dengan realisasi tertinggi pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 5,3 Triliun. Peningkatan tesebut pada akhirnya mendorong pendapatan asli 
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daerah Jawa Timur. Pajak kendaaan bermotor selama beberapa tahun menjadi 

pendorong yang cukup besar disamping pendapatan asli daerah lainnya. Hal ini 

tercermin dari prosentasi kontribusi PKB terhadap PAD JATIM. 

Tabel 1.3 

Prosentase PKB Terhadap PAD di Jawa Timur 

Prosentase PKB Terhadap PAD 

  Realisasi PAD 
Prosentase 

Terhadap PAD 

2014 4,3 triliun 14,4 Triliun 29% 

2015 4,9 triliun  15,4 Triliun 31% 

2016 5,3 triliun 15,2 Triliun 34% 

Sumber : Data diolah (LRA Prov JATIM, Publikasi BI) 

 Demikian pentingnya peranan pendapatan pajak daerah melalui pajak kendaraan 

bermotor sehingga perlu adanya sebuah usaha dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak tersebut. 

Kesadaran wajib pajak atas pentingnya pajak yang mereka bayarkan merupakan 

faktor utama dari kesuksesan penerimaan pajak daerah. Peningkatan sikap/kesadaran 

masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan kualitas pelayanan yang 

mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan 

kewajibannya. 

 

 



4 
 

 
 

Tabel 1.4 

Tunggakan PKB di Jawa Timur 

Tunggakan PKB di Provinsi Jatim 

Tahun  Tunggakan 

2014 25,8 milliar 

2015 200 milliar 

2016 300 milliar 

Sumber : KOMINFO Prov JATIM 

 Dari data yang telah disajikan pada Tabel 1.4, masih terlihat setiap tahun 

beberapa pembayar pajak masih belum patuh dalam membayar kewajiban pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini dapat terlihat dari tunggakan juga semakin naik seiring 

dengan kenaikan jumlah unit kendaraan bermotor. Sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel 1.4 bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 mengalami 

kenaikan yang sangat signifikan dengan tahun 2016. Tunggakan pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2016 mengalami kenaikan 50% dari tunggakan pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2015, yang artinya 50% wajib pajak masih belum patuh dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan yang serius pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

 Fenomena tingginya tingkat prosentase kontribusi pajak kendaraan bemotor 

terhadap pendapatan asli daerah Jawa Timur sekaligus masih adanya wajib pajak 

yang belum patuh dalam membayar pajak dengan nilai yang terbilang besar setiap 

tahunnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hal-hal yang 

dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor. 
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Semua proses perpajakan, wajib pajak pastilah menginginkan adanya kualitas 

dalam pelayanan yang diberikan oleh dinas pajak. Gardina dan Haryanto (2006) 

dalam Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa, salah satu 

faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang 

berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. 

Kualitas pelayanan di kantor pajak menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak 

dalam kesediannya membayar pajak khususnya untuk penerapan self assesment 

system yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Hasil  

penelitian yang dilakukan oleh Evi dan Budiartha (2013) akuntabilitas pelayanan 

public berpengaruh pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor. Menurut Masruroh dan Zulaika (2013) kualitas layanana 

masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. 

 Berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak 

kendaraan bermotor, dimana tujuan utamanya adalah memberi kemudahan wajib 

pajak dalam membayar pajak telah dilakukan seperti SAMSAT keliling yang tersedia 

dibeberapa titik, pembayaran melalui kantor pos, dan yang terbaru adalah E-

SAMSAT dimana wajib pajak dapat mengakses semua kebutuhan perpajakan motor 

mereka melalui aplikasi tersebut. Semua terobosan tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. 
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 Pengetahuan  pajak merupakan  pengetahuan wajib pajak terhadap pajak yang 

dibayarkan. Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang 

menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertidak, mengatur strategi 

perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan 

kewajibanya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di 

bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar 

pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hasil  penelitian Evi Budiartha 

(2013) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

 Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi 

perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada para wajib pajak yang tidak 

mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada 

WP OP yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif 

pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak 

yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi 

segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara 

materiil. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan 

merupakan jaminan bahwa ketentuan peratuaran perundang-undangan perpajakan 

(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 
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norma perpajakan.Hasil  penelitian Wahyu dan jati (2016)  memberikan bukti empiris 

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Masruroh dan Zulaika (2013) sanksi 

pajak masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan 

kewajibanya. 

 Sebagaimana telah diuraikan diatas, penelitian ini penting dilakukan karena 

tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur masih cukup tinggi setiap 

tahunnya serta adanya Research GAP atau ketidakkonsisten dari penelitian terdahulu. 

Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini ialah “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bemotor di kota Surabaya” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya? 

2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di 

Kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota 

Surabaya. 

3. Untuk mengetahui apakah sangsi pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota 

Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain: 

1. Hasil penelitian ini  diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait 

perpajakan khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian 

yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 
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3. Hasil penelitian ini dapat menjadi saran dan kritikan atas pengelolaan pajak 

kendaraan bermotor di provinsi Jawa Timur agar mampu mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai 

     berikut. 

BAB I       PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait dengan  

topik yang diambil dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan  

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori  

yang mendukung landasan hipotesis, kerangka pemikirandan hipotesis 

penelitian. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menguraikan 

tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan 

analisis data, dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya. 

 



 

 
 
 

 


