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Abstrak 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapatkan pemerintah daerah dari 

potensi wilayahnya sebagai sumber pendapatan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu 

terus menerus dipacu pertumbuhannya, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor menjadi sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar dibanding dengan sektor 

pajak daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi 

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan sumber data sekunder dari 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan analisis kontribusi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kontribusi PKB 

tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan berkisar dari 39%-41% dan sudah dalam 

kriteria “Baik” sedangkan kontribusi BBNKB tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan 

penurunan dan masuk dalam kriteria “Sedang”. 

 

Kata Kunci: PKB, BBNKB dan PAD 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sumber pendapatan daerah yang paling 

banyak diterima yaitu pajak. Pajak 

merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang besar sehingga 

digunakan untuk melaksanakan 

pembangunan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Pajak dipungut dari warga 

negara Indonesia dan menjadi salah satu 

kewajiban yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Berdasarkan UU KUP 

Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, 

pajak merupakan kontribusi wajib 

mailto:lina19april@gmail.com
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kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dari sekian banyak jenis pajak 

daerah, salah satu jenis pajak yang 

sumber pendapatannya cukup besar 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor. 

Seperti yang telah diatur di pasal 1 ayat 

(12) Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2009 pajak kendaraan bermotor  

merupakan pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 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. Selain itu 

seperti yang telah diatur di pasal 1 ayat 4 

Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 bea 

balik nama kendaraan bermotor yang 

selanjutnya disingkat BBNKB 

merupakan pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang yang terjadi 

karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha. 

Mahmudi (2013:145) menyatakan 

bahwa “kontribusi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pajak daerah 

memberikan sumbangan dalam 

penerimaan PAD”. Pendaptan asli 

daerah menurut Halim (2013:67) “PAD 

merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah”. Besarnya kontribusi pajak 

kendaraan bermotor dan meningkatnya  

tren kepemilikan kendaraan bermotor 

baik roda dua maupun roda empat tentu 

akan meningkat pula pendapatan asli 

daerah dari tahun ke tahun. Salah satu 

wujud nyata dari upaya meningkatkan 

pendapatan asli daerah yaitu menghitung 

potensi pendapatan seakurat mungkin 

sehingga akan di ketahui seberapa besar 

kontribusi pajak kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor di 

Provinsi JawaTimur. 

Provinsi Jawa Timur sesuai data 

yang diperoleh dari Badan pendapatan 

Provinsi Jawa Timur, jumlah 

kepemilikan penguasaan kendaraan 
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bermotor lima tahun terakhir sebanyak 

18.204.338 unit yang terdiri dari 

15.990.056 unit kendaraan bermotor 

roda dua dan 2.214.282 unit kendaraan 

roda empat. Dari sekian banyak unit 

kepemilikan kendaraan bermotor yang 

sudah di balik nama hanya  7.442.826 

unit kendaraan roda dua dan 1.418.258 

unit kendaraan roda empat. Jumlah ini 

menunjukkan banyak nya kendaraan 

bermotor di Provinsi Jawa Timur yang 

juga secara langsung berpeluang 

meningkatkan pendapatan daerah yang 

berasal dari pajak daerah khususnya 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor. Pada 

kenyataannya selama ini yang ada adalah 

semakin banyaknya wajib pajak yang 

tidak beritikad baik untuk melunasi 

hutang pajaknya padahal yang 

bersangkutan cukup mampu secara 

finansial. 

Maka dari itu perlu adanya upaya 

yang dilakukan dalam menyadarkan 

masyarakat pemilik kendaraan bermotor 

sebagai wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban membayar pajak. Karena 

pajak kendaraan bermotor merupakan 

sumber dominan bagi pemasukan dana 

secara optimal ke kas daerah. Penelitian 

ini dilakukan untuk menganalisis berapa 

besar kontribusi pajak kendaraan 

bermotor dalam meningkatkan 

pendaptan asli daerah tahun 2015-2017 

dan menganalisis berapa besar kontribusi 

bea balik nama kendaraan bermotor 

dalam meningktkan pendaptan asli 

daerah tahun 2015-2017. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, maka judul 

penelitian ini adalah “Analisis 

Kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor Dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2017” 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif Menurut Sugiyono (2017:13) 

“analisis deskriptif kuantitatif 

merupakan teknik menganalisis data 

yang menggunakan angka-angka untuk 

menarik kesimpulan dari kejadian-

kejadian yang dapat diukur”. Alasan 

peneliti menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif dalam hal ini peneliti 

melakukan perbandingan terhadap hasil 

perhitungan penelitian dengan 

menyajikan data tentang kontribusi 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor dan  total 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

tahun ke tahun.  

Penelitian ini dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 
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Jln. Manyar Kertoarjo No.1 Surabaya. 

Tempat ini dipilih karena merupakan 

sumber data dan informasi yang 

dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data 

penelitian, ada beberapa prosedur yang 

dilaksanakan antara lain, teknik 

dokumentasi, dokumentasi dilakukan 

dengan mengadakan penelaahan dan 

pencatatan dan dokumen-dokumen 

tertulis perusahaan. Dokumen yang 

dimaksud disini adalah dokumen 

penerimaan pajak kendaraan bermotor, 

bea balik nama kendaraan bermotor dan 

pendapatan asli daerah tahun 2015-2017  

selanjunya peneliti mengumpulkan data 

dengan teknik studi kepustakaan studi 

kepustakaaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini 

dikarenakan penelitian tidak akan lepas 

dari literatur-literatur ilmiah. Dalam 

penelitian ini studi kepustakaan diambil 

dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif kuantitatif 

dengan jenis analisis data  Analisis 

Kontribusi. Dimana Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi kendaraan bermotor dan 

bea balik nama kendaraan bermotor 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jawa Timur, yang 

persentasenya dihitung dari realisasi 

pajak kendaraan bermotor dan BBNKB 

dibandingkan dengan total realisasi 

Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut penelitian Rompis (2015), 

untuk mengetahui kontribusi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Realisasi PKB 

Kontribusi =                         x 100% 

Realisasi PAD 

 

Realisasi BBNKB 

Kontribusi =                               x 100% 

Realisasi PAD 

Sedangkan untuk mengetahui 

seberapa berkontribusi pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor terhadap pendapatan asli 

daerah tersebut dengan asumsi sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

      

 

 

 

 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 

 

 

 

Persentase Kriteria 

0,00 % - 10 % Sangat kurang 

10,00 % - 20% Kurang 

20,00 % - 30 % Sedang  

30,00 % - 40 % Cukup Baik 

40,00% - 50 % Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Variabel Terikat  

Variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Data penerimaan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur sebagai berikut ini: 

Tabel 3.1 

Target dan Realisasi PAD tahun 2015-

2017 

Tahun Target Realisasi % 

2015 12,348,880,000,000 12,520,940,949,131 101% 

2016 11,953,700,000,000 12,797,392,468,769 107% 

2017 13,001,272,700,000 14,376,590,854,930 111% 

Sumber: BAPENDA Jatim 2018 

Dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa target pendapatan 

asli daerah di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur 

selama tahun 2015-2017 

mengalami peningkatan dan 

penurunan walaupun tidak 

banyak, Sedangkan realisasi yang 

didapatkan dari pendapatan asli 

daerah selalu mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

Bisa dilihat dari tabel 4.1 tahun 

2015 realisasi pendapatan asli 

daerah melebihi target sebesar 

1%, tahun 2016 realisasi 

pendapatan asli daerah melebihi 

target sebesar 7% dan pada tahun 

2017 realisasi pendapatan asli 

daerah melebihi target sebesar 

11%. Hal itu berarti bahwa target 

pendapatan asli daerah yang di 

rencanakan dapat terealisasi 

dengan baik. 

2. Variabel Bebas 

Adapun variabel bebas (X) 

dari penelitian ini adalah Pajak 

Kendaran Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Berikut disajikan data-

data untuk perhitungan variabel 

bebas yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor Tahun 2015-2017 

Tahun Target Realisasi 
% 

2015 4,800,000,000,000 4,911,629,320,175 102% 

2016 5,000,000,000,000 5,300,947,249,143 106% 

2017 5,130,000,000,000 5,889,902,148,485 115% 

Sumber : BAPENDA Jatim 2018 

Dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa target PKB 

mengalami kenaikan setiap tahun 

alasannya adalah penjualan 

kendaraan bermotor juga 

mengalami kenaikan dari tahun 

2015-2017 maka dari itu Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur menetapkan target lebih 

tinggi dari tahun sebelumnya. 

Walaupun target penerimaan 

PKB semakin meningkat dari 

tahun sebelumnya, realisasi 
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penerimaan PKB dari Tahun 

2015-2017 juga mengalami 

peningkatan yang signifikan. 

Bisa dilihat dari tabel 4.2, Tahun 

2015 realisasi penerimaan PKB 

melebihi target sebesar 2%, 

Tahun 2016 realisasi penerimaan 

PKB melebihi target sebesar 6% 

dan Tahun 2017 realisasi 

penerimaan PKB melebihi target 

sebesar 15%. Hal ini berarti 

target yang ditetapkan oleh 

Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur terealisasi 

dengan maksimal. 

Tabel 3.3 

Target dan Realisasi BBNKB Tahun 

2015-2017 

Sumber: BAPENDA Jatim, 2018 

Dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa target BBNKB 

mengalami kenaikan dan 

penurunan. Tahun 2016 target 

BBNKB di turunkan karena di 

tahun 2015 target yang 

ditetapkan hanya terealisasi 

sebesar 96%. Tahun 2016 Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur menurunkan target 

penerimaan BBNKB. Tahun 

2016 realisasi penerimaan 

BBNKB melebihi target sebesar 

12%, di tahun 2017 target 

penerimaan BBNKB kembali 

naikkkan dan realisasi 

penerimaan melebihi target 

sebesar 6%. 

B. Analisis Data Dan Pembahasan 

1. Kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Kontribusi pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Jawa Timur dihitung dengan 

membandingkan jumlah 

penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor dengan 

jumlah penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Perhitungan 

kontribusi dengan rumus sebagai 

berikut:  

Contoh perhitungan pajak 

kendaraan bermotor sebagai 

berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Target Realisasi % 

2015 3,700,000,000,000 3,534,090,028,065 96% 

2016 3,300,000,000,000 3,710,574,601,900 112% 

2017 3,480,000,000,000 3,705,349,480,779 106% 
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Tabel 3.4 

Kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor Dalam Meningkatkan 

PAD tahun 2015-2017 

Data diolah, 2018 

Dari perhitungan di atas 

dapat diketahui bahwa kontribusi 

pajak kendaraan bermotor dalam 

meningkatkan pendapatan asli 

daerah provinsi jawa timur tahun 

2015-2017 sangat bervariasi. 

Pada tahun 2015 pajak kendaraan 

bermotor memberikan kontribusi 

terhadap PAD sebesar 39% 

masuk dalam kriteria “Cukup 

Baik”, pada tahun 2016 pajak 

kendaraan bermotor memberikan 

kontribusi sebesar 41% masuk 

dalam kriteria “Baik”, dan pada 

tahun 2017 kontribusi pajak 

kendaraan bermotor memberikan 

kontribusi sebesar 41% masuk 

dalam kriteria “Baik”. Keadaan 

ini menunjukkan bahwa kinerja 

dalam pemungutan pajak 

kendaraan bermotor di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur sudah baik. Hal ini 

dibuktikan dari target pajak 

kendaraan bermotor yang 

ditetapkan tahun 2015-2017 

dapat terealisasi bahkan melebihi   

dari target yang ditentukan. 

2. Kontribusi Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Tabel 3.5 

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah  

Tahun 2015-2017 
Th  Realisasi 

BBNKB(Rp) 

Realisasi 

PAD (Rp) 

Kontribu

si (%) 

Kriteria 

2015 3,543,090,028, 

065 

12,520,940, 

949,131 

28% Sedang 

2016 3,710,574,601, 

900 

12,797,392, 

468,769 

29% Sedang 

2017 3,705,349,480, 

779 

14,376,590, 

854,930 

26% Sedang  

Data diolah, 2018 

 

Dari hasil perhitungan di atas 

dapat diketahui kontribusi Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2015-2017 mengalami 

peningkatan dan penurunan. Pada 

tahun 2015 bea balik nama 

kendaraan bermotor memberikan 

kontribusi sebesar 28% masuk 

dalam kriteria “Sedang”, pada 

tahun 2016 bea balik nama 

kendaraan bermotor memberikan 

kontribusi sebesar 29% masuk 

dalam kriteria “Sedang”, dan 

pada tahun 2017 bea balik nama 

kendaraan bermotor memberikan 

Tahun  Realisasi 

PKB (Rp) 

Realisasi PAD 

(Rp) 

Kontribusi 

(%) 

Kriteria  

2015 4,911,629,320

,175 

12,520,940,949,

131 

39% Cukup 

Baik 

2016 5,300,947,249

,143 

12,797,392,468,

769 

41% Baik  

2017 5,889,902,148

,485 

14,376,590,854,

930 

41% Baik  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Lina Indriati|14.1.02.01.0365 
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

 
 

kontribusi sebesar 26% masuk 

dalam kriteria “Sedang”. 

Keadaan ini berarti bahwa 

kesadaran wajib pajak untuk 

melakukan bea balik nama 

kendaraan bermotornya masih 

kurang. Hal ini dibuktikan dari 

kontribusi BBNKB terhadap 

pendapatan asli daerah masih 

pada kriteria rata-rata “Sedang”.  

IV. PENUTUP 

Peneliti memberikan 

rekomendasi untuk dijadikan 

masukan dan bahan pertimbangan 

bagi Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur dalam upaya 

meningkatkan penerimaan pajak 

daerah dari sektor pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Proses penetapan target yang 

dilakukan sebelumnya, sebaiknya 

memperhatikan potensi di 

lapangan, sehingga petugas yang 

terkait akan terpacu untuk 

melampaui target yang telah 

ditetapkan. 

2. Koordinasi dengan instansi 

terkait misalnya dengan unit 

pelaksana teknis, pihak 

kepolisian agar pihak kepolisian 

tidak hanya memeriksa STNK, 

tetapi juga melihat faktur pajak 

yang ada di balik STNK. Jika 

pajak kendaraan bermotor 

tersebut belum dibayarkan 

Selama 2 tahun, pihak kepolisian 

juga bisa menilang kendaraan 

bermotor tersebut untuk memicu 

timbulnya kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak kendaraan 

tepat waktu. Selain itu pihak 

terkait juga bisa mengadakan 

pemutihan pajak kendaraan 

bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor setiap 2 

tahun sekali agar masyarakat 

tertarik untuk membayar 

pajaknya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengembangkan tentang 

penelitian ini, disarankan untuk 

menambah variabel-variabel lain 

seperti pajak air permukaan, 

pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak rokok dan lain-

lain yang dapat digunakan untuk 

menganalisis pajak daerah. 
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