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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Kondisi perkembangan yang semakin berkembang memberikan dampak

yang sangat besar bagi negara kita, khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan

ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan

lebih sejahtera. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi

disegala bidang secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan

berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, harus didukung oleh kesediaan kita

sebagai masyarakat dalam memikul tanggung jawab sebagai warga negara yaitu

dengan taat membayar pajak. Endang (2013; 1)

Pendekatan dari segi ekonomi, pajak adalah sebagai bagian dari ilmu

keuangan Negara, khususnya menyangkut pendapatan/peneimaan Negara, baik

yang menyangkut penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk pungutan terhadap

masyarakat. Muhammad zain (2008; 6)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan

terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No 12 tahun 1994. Berdasarkan objeknya PBB dibagi menjadi

beberapa sektor yang pengenaannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu

sektor pedesaan dan perkotaan (P2), dan sektor perhutanan, perkebunan, dan

pertambangan (P3). PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.



2

Menurut Andi Candra dalam artikel “membentuk bangsa yang mandiri”

faktor yang mendukung meningkatnya partisipasi rakyat dalam pembayaran pajak

adalah jika pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah dirasakan langsung

hasil-hasilnya oleh rakyat. Semakin banyak rakyat yang merasakan hasil-hasil

pembangunan seperti pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pengobatan gratis

di rumah sakit dan lain sebagainya akan meningkatkan gairah mereka untuk lebih

giat membayar pajak. Nah, untuk dapat memeratakan hasil-hasil pembangunan itu

sendiri, pemerintah juga membutuhkan dana yang besar dari rakyat. Jadi

hubungan ini sebenarnya ibarat sebuah lingkaran yang saling terhubung satu sama

lain. Pajak Adalah Harga Diri Bangsa, jika penduduk di suatu negara enggan

membayar pajak maka demikian juga dengan orang asing yang tinggal dinegara

itu. Alhasil, kita hanya menjadi penonton tatkala hasil alam kita dikeruk dan digali

dari perut ibu pertiwi oleh para Perusahaan Multinasional tanpa membayar pajak

sepeser pun. Idealnya, biaya pembangunan di suatu negara harusnya dibiayai oleh

rakyat di negara tersebut melalui setoran pajak. Inilah mengapa dikatakan pajak

sebagai harga diri bangsa. Karena pajak sebagai harga diri bangsa, seharusnya

setiap wajib pajak merasa bangga setelah melakukan kewajibannya kepada

negara. Setiap pembayar pajak adalah pahlawan pembangunan yang

sesungguhnya.

Menurut Wisoyo Hadi dalam artikel “kemana uang pajak kita” kondisi

jalan-jalan yang berlubang, jembatan yang rusak, fasilitas umum yang tidak

berfungsi, dan prasarana-prasarana publik lainnya yang tidak sebaik negara-

negara maju di Eropa Barat, Jepang, Australia dan Amerika bukan karena uang

pajaknya dikorup oleh pegawai DJP, tapi karena uang pajak yang langsung

masuk ke APBN dan APBD, melalui Kas Negara itu, tidak banyak dialokasikan

untuk membangun, memperbaiki dan memelihara prasarana-prasarana publik,

namun lebih banyak dihabiskan untuk biaya-biaya pejabat-pejabat pusat dan

daerah atas persetujuan DPR/DPRD. Maka tidak lah mengherankan jika terlihat

melalui media-media massa terdapat banyak pejabat-pejabat eksekutif dan

legislatif, di pusat dan di daerah-daerah, menikmati fasilitas-fasilitas mewah tapi
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pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana-prasarana publik, terutama

di daerah-daerah, sangat minim bahkan hingga kondisinya sangat memprihatinkan

sekali.

Menurut Andi Candra dalam artikel “membentuk bangsa yang mandiri”

kesadaran Membayar Pajak Masih Rendah Tak mudah memang menghapus

pandangan negatif mengenai pajak. Sebagai bangsa yang memiliki catatan sejarah

kerajaan, pajak lebih dianggap sebagai upeti dari rakyat kepada penguasa. Dewasa

ini, kasus-kasus pajak lebih didominasi oleh tingkah laku pegawai pajak yang

dianggap menyelewengkan uang pajak. Bahkan muncul sekelompok orang di

masyarakat yang menolak untuk membayar pajak, karena menurut mereka uang

tersebut di tilep oleh pegawai pajak. Anggapan ini tentu saja keliru. Uang pajak

yang dibayar oleh para Wajib Pajak aman berada di kas negara.

Untuk penghitungan PBB sektor pedesaan dan perkotaan (P2), Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung mengikuti sesui dengan aturan yang telah

ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Dasar pengenaan PBB Pedesaan dan Perkotaan

adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

Gubernur/Bupati/walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Berdasarkan uraian di atas melatar belakangi penulis untuk melakukan

penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan tugas akhir yang

berjudul “TINJAUAN ATAS CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA

SANKSI ADMINISTRASI ATAS WAJIB PAJAK TELAT BAYAR PADA

DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas secara

garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
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1. Bagaimana cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan

dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak

2. Bagaimana cara pengenaan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada wajib pajak telat bayar.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dilakukannya pengamatan ini :

1. Untuk mengetahui cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Pedesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengenaan sanksi administrasi Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada wajib pajak

telat bayar.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi

kepustakaan diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi Penulis

1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis

mengenai pelaksanaan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2) Merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar ahli madya pada

Universitas Widyatama Bandung.

2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak

Diharapkan dapat memberikan masukan positif dan bermanfaat bagi Dinas

Pelayanan Pajak dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil pelaporan tugas ini dapat dijadikan referensi yang

berguna dan bermanfaat dalam melaksanakan penelitian.



5

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang

diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan sebagai dasar penyusunan

Laporan Tugas Akhir ini yaitu pada Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK)

Daerah Kota Bandung yang berlokasi di jalan Cianjur no.34. Waktu kerja praktik

dilakukan pada tanggal 25 September sampai dengan 24 Oktober 2014.


