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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang 
menyebabkan GNP perkapita (Gross National Product) atau pendapatan 
masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu 
pembangunan ekonomi memiliki unsur proses yang berarti terjadi perubahan yang 
terus-menerus. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang 
seimbang diperlukan pembangunan ekonomi daerah sehinggadapat mengurangi 
ketimpangan antar daerah. Pembangunan ekonomi daerah yang merupakan 
derivasi dari pembangunan ekonomi nasional telah didukung dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian 
pembiayaan atas pembangunan tersebut diatur dalamUndang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004.  

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus 
dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama Kabupaten dan Kota sebagai 
unit pelaksana otonomi daerah. Otonomi daerah ditandai dengan adanya 
pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar pada masyarakatnya. 
Melalui Undang-Undang Nomor32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 
Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pusat dan 
daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah sudah diberi 
kewenangan untuk mengatur sumberdaya yang dimilikinya. Atau dengan kata 
lain, otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan 
keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 
sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.  

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah harus mampu 
untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak 
pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD 
dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta 
masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era decentralisasi fiscal dan otonomi 
daerah, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara 
menjadi sangat penting. Sejalan dengan hal tersebut, kemandirian daerah dalam 
mengelola keuangan daerah semakin berperan dan dibutuhkan (Suwarno dan 
Sehartiningsih2008)1 

Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam 
pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kunci kemandirian daerah adalah 
dengan pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD 
diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri 
sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dalam mengestimasi 

                                                           
1 Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih.2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak daerah sebagai 
Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 7, Nomor 2, September 
2008, hlm 162-173 
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potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil sesuai dengan apa 
yang terjadi di masyarakat. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan 
untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan 
mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan 
kemampuan suatu daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau 
kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah, sehingga diperlukan 
adanya usaha suatu daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara menggali 
sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan 
hasil pajak daerah yang sudah ada.  

Jawa Tengah merupakan provinsi yang telah melaksanakan otonomi daerah 
dalam menjalankan tata pemerintahannya. Dalam rangka meningkatkan 
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) 
mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber 
penerimaan daerah atau yang lebih sering dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk 
didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang 
disahkan oleh undang-undang. 

DPPAD Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Unit Kerja Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang 
pemungutan, penghimpunan PAD serta pengelolaan aset daerah dalam rangka 
menyediakan dana untuk keperluan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di 
Jawa Tengah. Dinas ini berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur 
melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 
Tahun 2008).DPPAD Provinsi Jawa Tengah memiliki 37 satuan unit kerja yang 
tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah yaitu Unit Pelayanan Pendapatan dan 
Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD). UP3AD bertugas untuk melakukan 
pungutan pelayanan daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 
Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB),Pajak Pengambilan dan 
PemanfaatanAir Permukaan (P3AP), tunggakan Pajak Daerah, denda Pajak 
Daerah, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Pendapatan lainnya. 

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan proporsi 
sumbangsih PAD yang besar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
terus meningkat. Hal ini ditunjukkan denga rata-rata pertumbuhan pendapatan per 
kapita yang memiliki tren positif setiap tahun dari periode 2005-2010 (Tabel 1.1). 

 Tabel1.1 Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Semarang tahun 
2005-2010 

Tahun 
Pendapatan per Kapita (Rp) Pertumbuhan (persen) 

Harga Berlaku Harga Konstan '00 Harga Berlaku Harga Konstan '00 
2005   17 996 686        11 571 407   13.22   4.33  

2006   20 359 935        12 104 672   13.13   4.61  

2007 22 749 525        12 617 054   11.74   4.23  

2008   25 010 837        13 121 875   9.94   4.00  

2009 27 891 154        13 731 386   11.52   4.65  

2010 31 101 843  14 591 728   11.51   6.27  

Sumber :  Bappeda Kota Semarang, 2012 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda Kota Semarang, Pendapatan 
per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. 
Bila pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 17 996 686, pada tahun 2010 telah 
mencapai Rp 31101843 berarti telah terjadi peningkatan sebesar 72%. Bila dilihat 
berdasarkan harga konstan, pertumbuhan pendapatan per kapita dalam periode 
2005 - 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 26%.  

Di sisi lain, pendapatan per kapita yang terus meningkat tersebut juga diikuti 
dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor. Hal ini mencerminkan 
tingginya daya beli masyarakat Kota Semarang terhadap kendaraan bermotor. 
Kondisi ini dimungkinkan terjadi seiring dengan kondisi perekonomian Jawa 
Tengah yang terus membaik yang dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan 
ekonomi yang positif. Pada tahun 2010 ekonomi Jawa Tengah diukur dari Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 5.84 persen dan pada tahun 
2011 mengalami peningkatan yang lebih cepat yaitu sebesar 6.01  persen. Sejalan 
dengan perkembangan ekonomi Jawa Tengah yang membaik, kinerja ekonomi 
Kota Semarang tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 6.41 persen. Laju 
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang senantiasa mengalami  peningkatan. Tetapi 
pada tahun  2008 dan  2009 mengalami peningkatan yang melambat, kemudian 
kembali meningkat lebih cepat pada tahun 2011. Ini berarti pertumbuhan ekonomi 
tahun 2011 yang mencapai 6.41 persen mengalami peningkatan lebih cepat 
dibandingkan tiga tahun sebelumnya (Gambar 1.1) 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.1Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Semarang  tahun  2004-2011 

Data yang diperoleh dari UP3AD Kota Semarang II menunjukkan jumlah 
kendaraan dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat dari 224 977 obyek menjadi 
229 876 obyek kendaraan bermotor. Pada tahun 2012 jumlah kendaraan yang 
berada di wilayah kerja UP3AD Kota Semarang II meningkat sebesar 12 % dari 
tahun 2011 yaitu sebanyak 248 488 obyek. Hal ini berimplikasi pada penerimaan 
BBNKB dan PKB di UP3AD Kota semarang II yang ikut meningkat seperti yang 
terdapat pada  Tabel 1.2. 
 
 
 
 
 

Tahun 
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Tabel 1.2  Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah UP3AD Kota Semarang II tahun  

2008-2009 (rupiah)a 

Uraian 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 
PKB 68976 703 025 70 576 240 725 84 587 404 500 86 261 806 950 102943491650 
BBNKB 64555663350 61 095 059 625 86 803 808 275 108 432 448 950 134851431500 
P3AP 106419900 107 993 500 111 449 500 171 697 250 243836000 
Retribusi Daerah 1317160150 1 440 760 000 1 535 510 000 83 805 000 575 970 000 

  Jumlah 134012736975 139 260 998 475 173 610 596 975 194 960 754 825 238 614 729 150 
aSumber : Laporan struktural UP3AD Kota Semarang II tahun 2008-2012 (data diolah) 

UP3AD Kota Semarang II berupaya mengoptimalkan pelayanan untuk 
memenuhi target pendapatan yang ditetapkan oleh DPPAD Provinsi Jawa 
Tengah.Dari unsur penyusun PAD Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh 
UP3AD Kota Semarang II, penerimaan yang memberikan kontribusi besar adalah 
jenis pungutan BBNKB dan PKB. Kedua komponen Pajak daerah ini memberikan 
kontribusi dengan rata-rata peningkatan sebesar 21.50% dan 10.87 % setiap tahun 
dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Hal ini mengindikasikan tingginya 
perkembangan aktivitas yang terkait denga jual beli kendaraan dan pengguna 
kendaraan bermotor di wilayah kerja UP3AD Kota Semarang II.  

Meskipun demikian, keberhasilan mencapai target dan peningkatan 
penerimaan PKB ternyata tidak diikuti berkurangnya jumlah tunggakan dari tahun 
ke tahun. 

 Tabel 1.3 Perbandingan jumlah objek pajak kendaraan roda dua dengan 
tunggakan PKB  

Uraian 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 
Jumlah objek pajak 162 787 170 799 175 115 183 882 195 096 
Jumlah obyek pajak yang menunggak 5 360 9 337 12 228 18 499 30 701 
% pertumbuhan obyek pajak 4.92 2.53 5.01 6.10 
% tunggakan 3.29 5.47 6.98 10.06 15.74 
 

Seperti yang tertera pada  Tabel 1.3 dan 1.4, jumlah tunggakan pajak 
kendaraan bermotor roda dua dan empat meningkat setiap tahun dari tahun 2008 
sampai dengan 2012. Hal ini sejalan dengan peningkatan pertumbuhan obyek 
pajak. Adanya tunggakan tersebut menyebabkan realisasi PAD dari sektor PKB 
belum optimal. 

 Tabel 1.4 Perbandingan jumlah objek pajak kendaraan roda empat dengan 
tunggakan PKB  

Uraian Tahun 
2008 2009 2010 2011       2012 

Jumlah objek pajak 46 288  46 505  49 862  45 994  53 392  
Jumlah obyek pajak yang menunggak 568 746 869 1 838 4 717 
% pertumbuhan obyek pajak 0.47 7.22 -7.76 16.08 
% tunggakan 1.23 1.60 1.74 4.00 8.83 
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Berkaitan dengan hal tersebut, UP3AD Kota Semarang II melakukan 
berbagai upaya untuk meminimalkan jumlah tunggakan PKB diantaranya dengan 
kegiatan door to door penagihan pajak. 

Fungsi pajak sebagai regulator dari pemerintah menjadi semakin diperlukan. 
PKB dan BBNKB serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
merupakan instrumen pemerintah yang pada prinsipnya bertujuan untuk 
mengontrol dan membatasi jumlah kendaraan. Namunhal ini akan mengakibatkan 
trade offpadafungsi budgeter pajak, yaitu pada upaya pemerintah untuk senantiasa 
meningkatkan penerimaan PAD dimana sektor tertinggi penyumbang PAD 
berasal dari kendaraan bermotor.  

1.2 Perumusan Masalah 

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor28 Tahun 2009 dan Peraturan DaerahNomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah oleh UP3AD Kota Semarang II tidak berjalan tanpa hambatan.Meskipun 
BBNKB  dan PKB mengalami tren positif setiap tahunnya, jumlah tunggakan 
pajak kendaraan semakin meningkat setiap tahun dari tahun 2008 hingga 
2012.Jumlah tunggakan ini mempengaruhi secara langsung penerimaan pajak dari 
sektor kendaraan bermotor baik itu roda dua dan roda empat menjadi relatif lebih 
rendah dari potensi penerimaan yang sebenarnya dapat direalisasikan. 

Beberapa strategi telah dilakukan untuk meningkatkan PAD dari sektor 
PKB. UP3AD Kota Semarang II telah melakukan kegiatan door to door 
penagihan pajak ke setiap wajib pajak yang menunggak. Namun, strategi ini 
dirasakan belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap realisasi 
penerimaan PKB. sehingga ada wacana pemerintah untuk sebagai upaya untuk 
meningkatkan PAD dengan mekanisme penjaringan obyek pajak yang telah lama 
menunggak yaitu dengan melakukan program pemutihan PKB.  

Dalam jangka pendek program ini memberikan dampak yang positif. 
Namun, dalam jangka panjang strategi ini dinilai tidak mendidik. Program ini 
membawa dampak negatif kepada masyarakat karena memberikan peluang untuk 
menunda pembayaran pajak hingga dilaksanakannya pemutihan kembali oleh 
pemerintah. Mengingat pentingnya pajak daerah dari sektor pajak kendaraan 
bermotor dalam meningkatkan penerimaan daerah maka peneliti tertarik untuk 
merumuskan strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan pendapatan pajak 
dari sektor kendaraaan bermotor di wilayah kerja UP3AD Kota Semarang II. 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan diatas maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1 Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Daerahterkait dengan upaya 

penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
UP3AD Kota Semarang II? 

2 Apa faktor strategis internal dan eksternal UP3AD Kota Semarang II dalam 
merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor 
kendaraan bermotor?  

3 Bagaimana strategi UP3AD Kota Semarang II untuk meningkatkan 
penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor?  



6 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi 
peningkatan Pajak Daerah dari sektor kendaraan bermotor. Secara khusus, tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1 Mendeskripsikanpelaksanaan pemungutan Pajak Daerah terkait dengan upaya 

penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
UP3AD Kota Semarang II. 

2 Mengidentifikasi faktor strategis internal dan eksternal UP3AD Kota 
Semarang II dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak 
daerah dari sektor kendaraan bermotor 

3 Menformulasikan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari 
sektor kendaraan bermotor. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatkepada masyarakat 
umum baik untuk instansi UP3AD, mahasiswa maupun untuk pengembangan 
Ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK)mengenai implementasi pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah kerja UP3AD Kota Semarang II. 
1 Manfaat penelitian untuk instansi UP3AD : 

- Memberikan manfaat bagi instansi pelayanan dan pengelolaan pajak 
daerahselaku kepanjangan tangan pemerintahdalam penerapan kebijakan. 

- Hasil penelitian diharapkan akan mampu memberikan masukan bagi 
UP3AD Kota Semarang II pada khususnya dan DPPAD Provinsi Jawa 
Tengah pada umumnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah 
dari sektor PKB dan alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk 
mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor.  

2 Manfaat penelitian untuk mahasiswa  
- Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber informasi 

bagi mahasiwa yang akan melakukan penelitian sejenis, untuk 
dikembangkan lebih lanjut pada masa yang akan datang.  

3 Manfaat bagi pengembangan IPTEK 
- Sementara bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan mampu 

memperdalam kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji dalam 
penelitian ini. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah kantor UP3AD Kota Semarang II yang 
merupakan unit kerja dari DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tujuan 
dari penelitian, maka penelitian dilakukan di UP3AD Kota Semarang IIyang 
memiliki wilayah kerja meliputi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Semarang 
Selatan, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan 
Banyumanik, dan Kecamatan Tembalang. Sedangkan obyek yang akan dikaji 
dalam penelitian ini adalah PKB dan BBNKB dari tahun 2008-2012 
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termasukpenerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di dalam 
pelaksanaan pemungutan PKB. 

Penelitian ini terbatas pada penilaian program pemungutan pajak yang telah 
berjalan, melihat pengaruh yang muncul dan formulasi prioritas strategi serta tidak 
mencakup detail teknis operasional dalam implementasi. Berdasarkan ruang 
lingkup dan batasan penelitian yang telah diuraikan, maka hasil penelitian ini 
kemungkinan besar tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis penelitian. 
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