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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari  keseluruhan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut: 

     

 5.1  Simpulan 

 

1. Besarnya Pajak Sewa Menyewa Rumah Dan/Atau Bangunan pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung secara keseluruhan dari 

bulan Januari sampai bulan Desember tahun anggaran 2006 sudah 

maksimal atau sudah memenuhi      target   yang   telah   ditentukan   

sebelumnya terutama dibulan Juni 2006 yang memberikan 

kontribusi paling besar. Berikut Pajak Sewa Menyewa Rumah 

Dan/Atau Bangunan Bulan Januari sampai Desember  Tahun 

anggaran 2006 yaitu   sebesar :  Rp. 7,463,477.00; 

Rp.7,339,025.00; Rp.12,027,266.00; Rp.15,164,993.00; 

Rp.7,806,508.00; Rp.1,197,324,384.00; Rp.6,916,306.00; 

Rp.7,320,924.00; Rp.13,454,799.00; Rp.8,613,836.00; 

Rp.5,801,899.00; dan Rp.12,861,219.00. 

2. Besarnya kontribusi Pajak Sewa Menyewa Rumah Dan/Atau 

Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sangatlah 

kecil jika dibandingkan dengan potensi yang dapat diraih dari 

banyaknya rumah kos sewa/kontrak di Kota Bandung ini, tetapi 

secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember tahun 

anggaran 2006 sudah memberikan kontribusi langsung terhadap 

PAD Kota Bandung sebesar : 0.09% ;0.04%; 0.09%; 0.13%; 

0.06%; 0.06%; 8.14%; 0.05%; 0.08%; 0.07%; 0.04%; 0.08%. 

3. Pada Dinas Pendapatan Daerah, pajak yang diberi wewenang oleh 

Pemerintah Kota Bandung antara lain Pajak Sewa 

Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan, dimana pajak ini 
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merupakan pendapatan pajak yang terkecil tetapi memberikan 

kontribusi langsung pada pendapatan asli daerah, dan pajak sewa 

menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan turut berperan serta 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna menopang 

Pembangunan Daerah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh 

masyarakan banyak. 

4. Dengan adanya  jenis Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah 

Dan/Atau Bangunan diharapkan aparatur pemerintah dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, agar 

masyarakat dapat dengan mudah membayar pajak sewa 

menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Masyarakat memberikan peran penting 

bagi pemerintah dalam proses menunjang pendapatan daerah. 

Dalam menyelenggarakan sistem pemerintah di daerah, khususnya 

Dinas Pendapatan  Daerah Kota Bandung berkewajiban serta 

diberikan wewenang untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

daerah penghasil untuk menghimpun, mendata, dan 

mendistribusikan pajak yang berasal dari masyarakat, sehingga 

dapat memberikan peran dan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah. 

 

5.2  Saran 

 

1. Dalam proses pungutan pajak sewa menyewa/kontrak rumah 

dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung yang gunanya untuk meningkatkan peran terhadap 

pendapatan daerah, kadang menghadapi dilema sampai saat ini 

terus diupayakan peningkatannya. Kelemahan-kelemahan yang 

dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pendapatan (DIPENDA) Kota 

Bandung antara lain    
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1) Masih lemahnya sistem pelayanan, yang berimplikasi secara 

langsung terhadap masyarakat, sehingga proses pembayaran pajak 

sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan mengalami 

hambatan; 

2) Sistem pelayanan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung dirasakan kurang signifikan, dikarenakan pelayanannya 

tersebut dilakukan apabila Wajib Pajak datang langsung ke Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung; 

3) Kurangnya tenaga aparatur yang mendata masyarakat, yang 

berjumlah hanya 16 orang untuk 6 wilayah kerja dan tidak ada 

pemisahan fungsi dan klasifikasi aparatur dalam menangani 

masalah pajak. 

4) Belum adanya perangkat hukum yang baik yang diberikan kepada 

Wajib Pajak yang tidak datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung, Wajib Pajak tersebut hanya mendapat sanksi yang 

berupa pengenaan denda; 

5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak sewa 

menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan, sehingga 

mengakibatkan pendapatan yang kecil serta penumpukkan 

tunggakan yang seharusnya pendapatan maksimal menjadi tidak 

maksimal. 

 

Untuk menutupi kelemahan -kelemahan tersebut, Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal 

tersebut antara lain: 

1) Melakukan koordinasi instansi yang terkait dibawah pemerintah 

kota seperti kelurahan, kecamatan untuk mendata masyarakat guna 

meningkatkan pendapatan daerah sehingga pelayanan kepada 

masyarakat dapat ditingkatkan; 

2) Melakukan pungutan persuasif baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat, agar masyarakat merasa terdorong 
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dan sadar akan pajak. Sehingga volume yang membayar pajak 

otomatis akan meningkat. 

3) Melakukan sosialisasi Perda 04 tahun 2003, baik secara langsung 

ke masyarakat, maupun melalui media cetak dan media elektronik. 

2.  Diharapkan  dapat merubah sistem pelayanan terhadap masyarakat. 

Apabila sistem tersebut dipermudah, maka pendapatan dari sektor 

pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan dapat 

meningkat yang secara langsung dan berperan terhadap pendapatan 

daerah. Selain itu, agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak yang 

merupakan suatu kewajiban yang sudah melekat. 

3.   Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, diharapkan Dinas 

Pendapatan Kota Bandung dapat memberikan kontribusi yang lebih 

baik guna meningkatkan pendapatan daerah. Dan dari segi aparatur 

lapangan, diharapkan diadakan sejenis pengklasifikasian atau 

pemisahan fungsi antara penanganan pajak satu dengan lainnya dan 

agar diadakan penambahan jumlah aparatur lapangan untuk setiap 

wilayah kerja serta diadakan pelatihan-pelatihan/pendidikan yang 

menambah wawasan ilmu tentang sistem pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga timbul hubungan timbal balik yang kondusif 

antara pemerintah dan masyarakat. 

 

 


