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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mewujudkan indonesia yang maju 

dengan berbagai macam pembangunan tatanan dan infrastruktur indonesia. Untuk 

mewujudkan program program tersebut tentunya memerlukan biaya yang sangat 

banyak. Jadi dibutuhkan pemasukan yang diperoleh dari negara. Sumber-sumber 

penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yang salah satunya dari pungutan 

pajak.   

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting selain 

penerimaan lainnya yaitu selain penerimaan negara bukan pajak maupun hibah. 

Pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang 

sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang telah di tetapkan dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi negara untuk 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran rakyat yang dibayarkan oleh 

wajib pajak kepda daerah. Untuk pembangunan negara, pajak memiliki 

sumbangsih besar. Sekitar dari 70% sumber Anggaran Pendapatan Belanja dan 

Negara kita bersumber dari pajak. Maka dari itu segala macam potensi pajak dan 

penerimaan pajak harus digarap secara optimal oleh lembaga otoritas pajak yang 

mempuni (Puteri et al., 2019) 

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak daerah yang 

diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 
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angka 12 dan 13 yaitu merupakan pajak atas kepemilikanddan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Menurut (Gustaviana, 2020) pajak kendaraan bermotor 

merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan daerah provinsi. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui 

kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) 

yang berkerja sama dengan tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Jawa Tengah, 

Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Raharja merupakan Instansi yang bertugas untuk 

menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor.  

Semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang digunakan 

masyarakat maka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pungutan pajak 

kendaraan bermotor. Namun tidak semua wajib pajak yang mempunyai kendaraan 

tersebut patuh akan undang-undang, namun banyak kendaraan bermotor yang 

menunggak pajak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendala dalam 

penerimaan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor, diantaranya 

adalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya 

terhadap negara masih rendah (Puteri et al., 2019) 

Menurut (Puteri et al., 2019) Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan 

perpajakan yang diartikan sebagai suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilakukan olehwwajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak akan 

menjadi potensi yang mampu meningkatkannpendapatan asli daerah lebih 

optimal. Namun, kepatuhan wajib pajak akan menjadi masalah ketika pajak yang 

diterima tidak sesuai dengan yang direalisasikan maka dapat menghambat 
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pembangunan negara. Diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terwujudkan, 

karena Kesadaran mengenai tanggung jawab dalam membayar pajak menjadi hal 

yang mendasar dalam pembangunan. 

Dikutip dalam laman Wartaphoto.net,Pati Penerimaan pajak daerah yang 

dikelola oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)/SistemaAdministrasi 

Manunggal SatuaAtap (SAMSAT) Kabupaten Pati mengalami penurunan. 

Adapun penurunan itu paling banyak terdapat pada Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut 

Kepala UPPD Kabupaten Pati Bapak Hanindyatama, Kabupaten Pati menempati 

peringkat keempat se-Jawa Tengah dalam sisi perolehan pajak kendaraan 

bermotor. Tercatat hingga akhir Agustus, perolehan PKB baru mencapai Rp 115,6 

miliar atau 59,66 persen dari target murni tahun 2020 sebesar Rp 193,8 miliar. 

Menurut Bapak Hanindyatama, selaku Kepala UPPD Kabupaten Pati menyatakan 

pendapatan masih minus tujuh persen dari target yang seharusnya. Bapak 

Hanindyatama menjelaskan bahwa penurunan dari jenis penerimaan BBNKB 

lebih tinggi, yakni mencapai 22 persen, dari target murni 2020 sebesar Rp 151 

miliar, hingga akhir Agustus lalu baru tercapai Rp 67,7 miliar atau sekitar 44,86 

persen. 

Berikut adalah data jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah 

tunggakan,jumlah wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya, dan 

jumlah denda PKB:ankan dan Denda PKB 
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Tabel 1.1 

Data jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua dan 

kendaraan roda empat (Mobil Pribadi), jumlah tunggakan dan denda PKB 

tahun 2016-2020 

Tahun  Jumlah 

wajib 

pajak 

kendaran 

bermotor 

Jumlah 

penerimaan pajak  

Jumlah 

Tunggak

an  

Jumlah wajib 

pajak yang 

telah 

melaksanakan 

kewajibannya  

Jumlah Denda  

2016 560.718 119,541,893,300 184.155 376.563 2,557,548,500 

2017 594.257 137,047,463,750 203.468 390.789 2,432,066,225 

2018 629.437 157,766,198,125 220.490 408.947 4,551,724,375 

2019 664.395 170,343,123,400 237.270 427.125 4,666,518,375 

2020 686.659 178,476,463,775 258.247 428.412 1,807,302,475 

Sumber : Samsat Kabupaten Pati 

Dilihat dari tabel diatas dapat diamati bahwa jumlah pendapatan SAMSAT 

Kabupaten Pati selalu meningkat dari tahun 2016-2020 hal ini dikarenakan jumlah 

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang terdaftar di 

SAMSAT Kabupaten Pati juga selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 

Namun hal tersebut belum mencerminkan bahwa wajib pajak telah patuh dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

pada tahun 2016 pajak motor yang terbayar berjumlah 67,15%, pada tahun 2017 

pajak yang terbayar berjumlah 65,8%, pada tahun 2018 pajak yang terbayar 

berjumlah 65,%, tahun 2019 pajak yang terbayar berjumlah 64,3% kemudian pada 

tahun 2020 pajak motor yang terbayarkan 62,4%. Pajak terbayar dari 2016-2020 

selalu mengalami penurunan. Pajak terbayar paling tinggi di tahun 2016 yaitu 
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sebesar 67,15% dan paling sedikit di tahun 2020 sebesar 62,4%. Hal ini 

menunjukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. 

Berdasarakan fenomena tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tercapai secara optimal. 

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting karena tidak mudah untuk taat, 

patuh dan mau melaksanakan kewajiban pajakssecara sukarela kepada pemerintah 

daerah. Dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat dan membuktikan secara 

empiris enam faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor.  

Penelitian yang dilakuakan (Puteri et al., 2019) sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh (Amalia et al., 2016), (Wardani & Rumiyatun, 2017), 

(Rahayu & Amirah, 2018), (Widjayanti & Ratnawati, 2019), (Widyana & Putra, 

2019), (Winarsari, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadapokepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizal, 

2019)berpendapat bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan pada 

variabel sanksi pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan seorang wajib pajak 

sudah mengetahui sanksi apa yang akan diberikan namun akan tetap saja 

mengabaikannya.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Puteri et al., 2019) 

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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tingkat kepatuhanwwajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noerman Syah & Wati, 2017) 

yangnmenjelaskan bahwa tingkat pendapatan seseorang  berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun,  

2017) dengan penelitian yang dilakukan (Rizal, 2019) menunjukan bahwa 

penerapan sistem Samsat drive thru berpengaruhppositif terhadap 

kepatuhaniwajib pajak kendaraan bermotor, pendapat ini didukung oleh 

(Sinambela & Putri, 2020) yang mengungkapkan bahwa sistem Samsat 

driverthrupberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan 

semakin berkualitasnya layanan sisetem Samsat drive thru maka dapat 

meningkatkanikepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat  

penerimaanidari sektor pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puteri et al., 2019) yang 

menemukan bahwa Samsat drive thru berpengaruhpnegatif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat 

beberapa hasil yang tidak konsisten dan bertentangan, sehingga perlu dilakukan 

penelitian kembali untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Puteri et al., 

2019) yang berjudul Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan 

dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 

Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 
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Perbedaan yang  pertama dengan penelitian sebelumnya adalah adanya 

penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak yaitu e-samsat, pajak progresif dan pembebasan bea balik nama. Alasan 

penambahan variabel e-samsat karena penggunaan e-samsat semakin diminati 

olehswajib pajak, apalagi bagi wajib pajak yang tidak mempunyai banyak waktu 

untuk membayar kewajibannyaidalam membayar pajak, dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja berdasarkan dengan tempat pembayaran yang telah tertera di 

aplikasi dengan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor (Dewi & P, 

2019). Wajib pajak akan senantiasaypatuh jika diberikan pelayanan yang dapat 

memudahkan dalam membayar pajak, keamanan dalam membayar pajak, dan 

kenyamanan dalam membayar pajaknya. Alasan penambahan variabel pajak 

progresif karena pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan 

kepadaspemilik kendaraanpbermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor 

lebih dari satu unit  dengan nama pribadi yang sama (Dewi & P, 2019). Pajak 

progresif merupakan pajak pertambahan nilai yang telah di atur dalam undang-

undang yang berlaku sehingga jika ada yang melanggar akan di kenai sanksi maka 

diharapkana dapat meningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

kewajibanya yaitu melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor. Alasan penambahan variabel pembebasan bea balik nama karena 

program tersebut merupakan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur yang 

bertujuan untuk menarik minat wajib pajak serta dapat meringankan beban wajib 

pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga akan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kemudian, 
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perbedaan yang kedua adalah perbedaan objek penelitian, penelitian terdahulu 

oleh puteri, dkk (2019) dilakukan di kkantor samsat Kota Padang. Sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan pada Samsat Kabupaten Pati. Perbedaan yang ketiga 

adalah mengenai waktu penelitian yakni dilakukan di tahun 2016-2020. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka hal tersebut 

yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan,Sistem Samsat Drive 

Thru, E-Samsat, Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Pada Samsat Kabupaten 

Pati)” 

1.2. Ruang Lingkup  

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlupadanyambatasan 

permasalahan untuk mempermudahppenelitian ini agar lebihsterarah, untuk lebih 

fokus sehingga dapat meminimalkan kesalahankpenafsiran. Adapun ruang lingkup 

permasalahan yanglakan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1.  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Sanksi Administrasi (X1), Tingkat Pendapatan(X2), Sistem Samsat 

Drive Thru (X3),  E-Samsat (X4), Pajak Progresif (X5) dan Pembebas Bea Balik 

nama (X6). 

2. Objek dari penelitianiini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua 

maupun roda empat (mobil pribadi) yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pati. 
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1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Fenomena yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat 

diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor dari 

dalam yang dapat mempengaruhiskepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari 

wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkanpfaktor 

eksternalpyang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tuntutan atau 

situasi lingkungan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan 

bermotor kantor Samsat selalu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, salah satunya dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah sanksi 

administrasi, tingkat pendapatan, sistem samsat drive thru, e-samsat, pajak 

progresif  dan pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhanpwajib 

pajak kendaraan bermotor.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusanmmasalah yang sudah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengujippengaruh sanksi administrasi, tingkat 

pendapatan, sistem samsat drive thru, e-samsat, pajak progresif dan pembebasan 

bea balik namasterhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .  Teori yang 

melandasi adanya penelitian ini adalah teori Artibusi, dan Technology Acceptance 

Model (TAM). Teori Artibusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang 

menyimpulkan penyebab dari tingkah laku yang dilakukan oleh diri sendiri atau 

orang lain. Teori ini menjelaskan penyebab dari perilakuoorang lain atau dirinya 
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sendiriyyang dapat ditentukan dari pengaruh faktoriinternal maupuneeksternal 

yang akan berdampak terhadap perilakuiindividu. Teori Technology Acceptance 

Model merupakan teori yang sering digunakanluntuk mengetahui sistem teknologi 

yang dapat mempengaruhippemakai dari teknologi dalam kegiatan sehari-hari 

masyarakat. Wujud pertanggung jawaban wajib pajak dalam konsep teori yang 

telah dijelaskan ditunjukan dengan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa 

faktor yang dapatpmempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terhadap 

sanksi administrasi, tingkat pendapatan, sistem samsat drive thru, e-samsat, pajak 

progresif  dan pembebasan bea balik namadterhadap kepatuhanwwajib pajak 

kendaraan bermotor. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untukymemberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yangymembutuhkan seperti ilmu pengetahuan, penelitian dan lainnya 

1. Bagi kantor pajak  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikannmasukan untuk meningkatkan 

pelayanannmenjadi lebih baik disetiap tahunnya, agar dapatmmeningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 

2.  Bagi wajib pajak  

Penelitian ini diharapkanmmampu menambah pengetahuanndan pemahaman 

tentang perpajakan, sehinggardiharapkan wajib pajak bisa lebih patuhhdan taat 

dalam membayarkpajak serta melaporkanopajaknya. 

3. Bagi akademisi 
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Penelitian ini diharapkanmdapatumemberikanyreferensi bagi peneliti lainnya 

yang berkenaan dengan bidang perpajakan. 

4. Bagi peneliti  

Penelitianginikdiharapkanydapatjmenambahuwawasankpenelitirmengenai 

pengaruh sansksi sanksidadministrasi, tingkat pendapatan, sistemksamsat drive 

thru, e-samsat, pajak progresifkdan pembebasan bea balik namasterhadap 

kepatuhan wajib pajakkkendaraan bermotor. 

  


