
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut

dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat

dipaksakan penagihannya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena

merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan

negara, menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintah dalam hal

ini terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.  Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Menurut lembaga pemungut pajak itu sendiri dikelompokkan menjadi dua

jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,

contohnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah, contohnya Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak

Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan,  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
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Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel

adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait

lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Objek pajak hotel

adalah pelayanan yang disediaka noleh hotel, subjek pajak yaitu orang pribadi

atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel dan wajib pajak

hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan

bertanggungjawab dengan titik berat otonomi diletakkan kepada daerah

Kabupaten/Kota, maka diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)

agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan  dengan kemampuan daerah sendiri. Pemerintah dalam hal ini

aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan

pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban

perpajakannya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan

perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah yang potensial harus digali secara maksimal berasal dari Pajak Daerah,

Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki peran yang cukup besar

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota

Bandung Momon Abdurrahman saat wawancara di Sindo Hot Topic SINDO FM

yang dipandu oleh Aldian Noorman dan Fahruz Zaman Fadhly dari

Jabartoday.com, Jum’at (16/9) menegaskan bahwa sistem pemungutan pajak yang

masih konvensional mendorong pengusaha hotel dan restoran di kota Bandung

berlaku tidak jujur dalam membayar pajak. “Kalau boleh saya katakan, 75 persen

pengusaha itu tidak jujur”. Sehingga tiap tahunnya pendapatan daerah kota

Bandung dari sektor pajak hotel dan restoran diperkirakan mengalami kebocoran

sekitar 20%. Bila tidak ada kolusi antara pengusaha dan petugas pemungut pajak,

PAD dari hotel dan restoran pertahunnya bisa mencapai antara Rp 80-90 Milyar.

Kebocoran itu hanya bisa diatasi bila sistem pembayaran pajak itu diubah dari

sistem konvensional atau penarikan secara langsung ke sistem online. Namun,

pembayaran pajak dengan sistem online itu hanya menjadi wacana saja dalam 10

tahun terakhir ini.

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem self assesment atau

pendataan secara mandiri oleh wajib pajak juga disinyalir menjadi penghambat

tercapainya target capaian pajak daerah. “Sebenarnya pajak ini tidak dibebankan

kepada pengusaha, melainkan kepada konsumen. Tapi ternyata masih banyak

pengusaha yang tidak membayarkan pajak titipan konsumen ini”. Terhadap para

pengusaha hotel dan restoran yang membandel seperti ini, pihaknya selalu

menyampaikan surat teguran. Jika tidak digubris atau tidak ada jawaban, surat

berikutnya akan dikirim kembali hingga 3 kali. Jika masih tidak mempan,

pihaknya bisa memanggil paksa pengusaha tersebut.

Pada tahun 2009 realisasi pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak

hotel secara pencapaian target mengalami penurunan, target yang ditetapkan

adalah sebesar Rp. 74.892.445.281 sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp.

66.781.224.609 dengan persentase 89,17% dari target yang ditetapkan. Dengan

demikian realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Hotel tersebut lebih rendah

jumlahnya dari target yang ditetapkan padahal data potensi hotel pada tahun
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tersebut berjumlah 434 seharusnya realisasi penerimaan pajak hotel dapat

melebihi target seperti yang dituturkan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan

Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung yang bisa mencapai sekitar Rp 80 – 90

Milyar. Hal ini disebabkan karena banyak pengusaha hotel atau Wajib Pajak yang

berlaku tidak jujur dalam melaporkan dan membayar pajaknya serta masih banyak

yang membayar pajaknya melewati jatuh tempo.

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Dispenda

kota Bandung, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul

“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA

DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mencoba mengidentifikasikan permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan

dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung?

2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung?

3. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan

pajak hotel pada Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung?
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1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Dalam mengacu pada masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka

tujuan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan

pemungutan pajak hotel pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat atau kegunaan yang akan didapat dari penelitian yang

akan dilakukan ini adalah:

1. Penulis

Hasil dari laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan khususnya mengenai tinjauan atas pelaksanaan pemungutan

Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan khususnya

mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel.

3. Pihak Lainnya

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan laporan Tugas

Akhir selanjutnya.
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1.5 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam Laporan

Tugas Akhir ini, penulis melakukan pengambilan data dan informasi di Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung Jalan Wastukencana No. 2 Bandung, adapun

pengambilan data dan informasi tersebut di mulai dari bulan Februari sampai

dengan Juni 2014.


