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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang  

 Pembangunan di berbagai bidang tumbuh dengan pesat khususnya pada 

pembangunan di bidang ekonomi yang merupakan salah satu aspek penting dalam 

kemajuan suatu negara, perlu mendapatkan perhatiaan khusus dari pemerintah 

maupun dari masyarakat umumnya, agar dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh pelosok tanah air. 

 Pembangunan daerah dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Untuk itu dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah 

membantu perekonomian daerahnya melalui pemungutan pajak. Berdasarkan 

pengelolaannya pajak dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu Pajak Pusat dan 

Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pendapatan yang di terima untuk mengisi kas 

negara dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah adalah 

pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan daerah 

untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintahan Daerah tersebut. 

 Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor 

operasional daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Pusat terdiri atas Pajak penghasilan 

(PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

 Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Perintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Pajak Daerah di tingkat propinsi dikelola oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Propinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah yang di kelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Propinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBBKB). 
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 Pajak Daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak atas Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

dan Air Permukaan, serta Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau 

Bangunan. 

 Pajak Daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya 

Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah merupakan hal yang menarik untuk dikaji. 

Dengan telah ditetapkannya Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah, dapat memberikan nuansa baru sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 

otonomi daerah yang luas, nyata,  dan bertanggungjawab, serta pembangunan yang 

berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Sewa 

Menyewa/Kontrak Rumah perlu dilakukan secara intensif. 

Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan merupakan salah satu 

pendapatan yang sangat potensial, dimana banyak bangunan atau rumah yang 

disewakan dan digunakan sebagai tempat usaha atau tempat tinggal dikenakan tarif 

pajak  sesuai dengan ketentuan yang ada. 

 Menyadari bahwa penerimaan dari Pajak sewa menyewa/kontrak rumah 

dan/atau bangunan merupakan sumber pendapatan yang potensial, maka untuk 

meningkatkan pemasukkan  kas daerah secara maksimum perlu adanya usaha 

penyempurnaan dalam sistem pemungutannya. Untuk saat ini penerimaan dari 

sektor pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan belum memperoleh 

hasil yang maksimal, karena penerimaan dari pajak sewa menyewa/kontrak rumah 

dan/atau bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang baru dikeluarkan 

oleh Dinas Pendapatan Daerah. 

 Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak sewa 

menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul Laporan Tugas 

Akhir sebagai berikut :”Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan dan 

Perhitungan Pajak Pendapatan atas Sewa Rumah/Kost Pada Dinas 

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung”.  

 

1.2       Identifikasi Masalah 

 Pajak merupakan hal yang penting dalam pembangunan daerah karena 

sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, pajak merupakan 

salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

Pajak daerah yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pajak 

Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan dapat memberikan nuansa baru  

dan hal yang menarik karena pendapatan yang di terima dari pajak ini dapat 

membantu dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya, bahwa 

pendapatan dari pajak ini tidak memiliki potensi yang besar jika dibandingkan 

dengan pendapatan dari pajak daerah lainnya. 

 Sebagaimana kita ketahui bahwa di sekitar lingkungan tempat tinggal kita 

banyak sekali rumah dan bangunan yang disewakan. Banyak hal yang dapat 

menjadi permasalahan dalam pemungutan pajak sewa, yaitu  dasar ketentuan-

ketentuan  yang menjadikan rumah atau bangunan yang disewakan tersebut dapat 

dikenakan pajak, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sewa rumah/kost yang 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam pemungutan pajak tersebut. 

Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pemungutan pajak sewa rumah/kost 

ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berusaha  untuk mengatasi dan 

memperbaiki kinerja dalam pemungutan pajak tersebut. 

 

 

 

 

 



4 

  

 

 

1.3       Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Sewa Rumah/Kost yang 

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sewa 

Rumah/Kost. 

3.  Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung dalam pemungutan Pajak Sewa Rumah/Kost. 

 

1.4       Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sewa menyewa/kontrak 

rumah dan praktik di lapangan. 

2.  Bagi Dispenda, hasil penelitian merupakan bahan acuan terhadap kinerja yang 

ada, supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik 

serta memperbaiki kinerja yang masih kurang sehingga menjadi lebih baik. 

3. Bagi pihak lain yang mempelajari untuk dapat mendalami bidang studi 

perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan dan 

kajian lebih lanjut. 

 

1.5       Metodologi Tugas Akhir 

 Metode yang digunakan oleh penulis pada laporan tugas akhir ini adalah 

metode deskriptif . 

 Teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

   Mengadakan peninjauan langsung ke Dispenda, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang lengkap dan relevan sehingga data yang diperoleh 

menjadi akurat. 
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    Studi lapangan terdiri dari : 

   1)  Wawancara (interview) 

Dalam wawancara tersebut penulis melakukan konsultasi dan tanya jawab 

langsung kepada bagian sub dinas  retribusi atau pihak yang berwenang dalam 

instansi tersebut. 

    2)  Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota 

Bandung dengan melihat kegiatan yang ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan data yang diperoleh dari buku dan literatur tulisan lainnya yang     

mempunyai hubungan dengan objek penelitian dan dapat digunakan sebagai 

landasan teoritis. 

 

1.6       Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Lokasi penelitian yang menjadi objek penulis yaitu pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung yang berlokasi di jalan Wastukencana No. 2 Bandung. 

Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan pada bulan Februari 2007 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 


