
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang 

Dalam meningkatkan  taraf  hidup dan kesejahteraan  rakyat  Indonesia  di 

seluruh  pelosok  tanah  air,  pemerintah  bertanggungjawab  untuk  menciptakan 

masyarakat  yang adil  dan makmur.  Untuk mencapai  masyarakat  yang adil  dan 

makmur  tersebut,  pemerintah  perlu  melakukan  pembangunan  nasional.  Usaha 

pemerintah  untuk  pembiayaan  pembangunannya  yaitu  dengan  cara  menggali 

sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri  di  bidang  ekonomi  dengan 

keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan 

peningkatan  sumber  daya  manusia.  Pada  masa  lampau,  sumber  dana 

pembangunan  nasional  berasal  dari  hutang  negara  dan  eksploitasi 

(pendayagunaan)  sumber  daya  alam.  Namun,  keduanya  sudah  tidak  mungkin 

diandalkan lagi, tahun 1998 terjadi krisis yang dinamakan krisis moneter, hal ini 

menjadi  saksi  bagi  tragedi  perekonomian bangsa,  khususnya  bangsa Indonesia. 

Kondisi  tersebut  tercatat  sebagai  periode  paling  suram  dalam  sejarah 

perekonomian Indonesia. 

Selama periode sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan 

periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam 

bulan  selama  tahun  1997,  berkembang  semakin  buruk  dalam  tempo  cepat. 

Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan dunia usaha. 

Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun 

terbukti  tidak  bisa  segera  memperbaiki  stabilitas  ekonomi  dan  rupiah.  Krisis 

ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara. Ada 

berbagai  persoalan ekonomi  yang diwariskan orde baru harus dihadapi  sampai 

saat ini, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan 

ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

Sejalan dengan pemikiran bahwa sumber utama penerimaan negara yang 

paling  berperan  dalam  pembiayaan  pembangunan  nasional  yang  berasal  dari 
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dalam negeri salah satunya berasal dari pajak. Pemerintah berusaha menstimulus 

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya dengan adanya Sunset  

Policy.  Pajak merupakan iuran wajib rakyat  kepada negara. Dana yang berasal 

dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

Pemerintah  dalam  hal  pemungutan  pajak  berkewajiban  melakukan 

pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksaan kewajiban perpajakan 

wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. Dalam penerimaan pajak di Indonesia, target penerimaan 

negara  dari  perpajakan  APBN  antara  lain  berasal  dari  pajak  pusat  dan  pajak 

daerah.

• Pajak pusat yaitu: 

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN 

dan PPnBM)

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5. Penerimaan pajak lainnya.

• Pajak daerah antara lain:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

2. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

Untuk  mencapai  kemajuan  suatu  daerah,  pemerintah  melaksanakan 

Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik otonomi 

diletakan  kepada  daerah  Kabupaten/Kota,  untuk  itu  diperlukan  sumber-sumber 

pendapatannya sendiri yaitu dari pajak-pajak daerah, retribusi-retribusi daerah dan 

iuran-iuran  daerah  yang  tercakup  dalam Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  yang 

sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999  tentang  perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam  melaksanakan pemungutan  pajak  daerah,  pemerintah  telah 

mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  tentang  perubahan  atas 
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Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

Salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu pajak 

hiburan.

Berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2000, pajak hiburan merupakan salah 

satu  objek  Pajak  Kabupaten/Kota.  Pajak  hiburan  adalah  pajak  atas 

penyelenggaraan hiburan, seperti semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 

ketangkasan,  dan/atau keraian dengan nama dan bentuk apapun,  yang ditonton 

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran sesuai dengan tarif dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif pajak untuk setiap jenis-jenis hiburan 

disesuai  dengan  kondisi  masing-masing  daerah  yang  sejalan  dengan 

perkembangan pembangunan daerah.

Menyadari  bahwa  penerimaan  dari  sektor  pajak  hiburan  merupakan 

sumber pendapatan daerah yang potensial, maka untuk meningkatkan pemasukan 

ke kas daerah secara maksimal perlu adanya penyempurnaan dalam mekanisme 

pemungutanya.

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk 

mengetahui  sampai  sejauh  mana  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  Dinas 

Pendapatan kota Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan, sesuai 

dengan  tugas  pokoknya  yaitu  melaksanakan  sebagian  kewenangan  daerah 

dibidang pendapatan dan penulis mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk 

Laporan  Tugas  Akhir  dengan  judul  “TINJAUAN  ATAS  PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DIPENDA KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari  latar  belakang  pemilihan  judul  yang  dikemukakan  di  atas,  maka 

identifikasi masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai 

berikut:

1. Bagaimana  pelaksanaan  pemungutan  pajak  hiburan  pada  dinas  Pendapatan 

Daerah Kota Bandung.
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2. Bagaimana tata cara perhitungan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh Ujian Sidang Diploma III di Universitas Widyatama Program Studi 

Akuntansi.

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini dari hasil observasi 

yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemungutan pajak hiburan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk  mengetahui  kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  oleh  Dinas 

Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak 

hiburan.

3. Untuk  mengetahui  langkah-langkah  kebijakan  yang  diambil  oleh  Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan penerimaan 

dari sektor pajak hiburan.

1.4 Metodologi Tugas Akhir

Metode yang diterapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu metode 

deskriptif. Menurut Whitney yang telah diterjemahkan oleh Moh. Nasir, Metode 

deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat.  Penelitian 

deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku  dalam  masyarakat  serta  situasi-situasi  tertentu,  termasuk  tentang 

hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan-pandangan,  serta  proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena. 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir  ini  penulis  menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Field Research)

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu dengan cara ikut serta dalam pengamatan secara langsung di lokasi 

atau tempat kerja melalui kerja praktik
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b. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara dengan staf atau karyawan setempat yang 

berkaitan,  yaitu  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  berguna 

sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir 

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku 

serta  referensi  yang  berkaitan  sebagai  landasan  teoritis  dalam pelaksanaan 

Laporan  Tugas  Akhir  untuk  membandingkan  dengan  keadaan  yang 

sebenarnya, sebagai dasar penyusunan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi  kerja  praktik  yang  menjadi  objek  penulis  dalam  menyusun 

Tugas  Akhir  ini  yaitu  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Bandung  yang 

berlokasi di Jalan Wastukencana No.2 Bandung, yang dilaksanakan pada bulan 

Februari 2009.


