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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang

melimpah, juga memiliki luas wilayah yang terbentang luas dari Sabang sampai

Merauke. Dengan kekayaan alam inilah seharusnya Indonesia bisa menjadi negara

maju dengan tingkat kesejahteraan rakyatanya yang tinggi. Tetapi pada

kenyataannya, Indonesia masih termasuk negara berkembang dengan tingkat

kemiskinan yang masih tinggi, juga mempunyai kendala dalam pemerataan

pembangunan wilayah yang menjadi cakupannya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah terus

melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan

yang berlangsung terus-menerus dalam perkembangan Indonesia. Tujuan

pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil

dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang kehidupan

seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.Untuk dapat

menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana yang

cukup untuk memperlancar pelaksanaan program-program yang telah

direncanakan pemerintah.Pembangunan nasional yang dilakukan harus merata di

semua tempat, oleh sebab itu, pemerintah menerapkan otonomi daerah agar setiap

daerah dapat mengembangkan dan memajukan pembangunan daerah sesuai

dengan kebutuhannya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Daerah

otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana

atau biaya yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah berasal dari

pendapatan daerah. Pendapatan daerah diterima dari berbagai sumber, dan

dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah

satu sumber pendapatan daerah yang terpenting adalah pajak daerah (Elita

Dewi:2010).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah (Marihot Pahala Siahaan, 2010: 9).

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menyatakan bahwa permasalahan

yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian

sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk

itu dibutuhkan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak dalam peranannya sebagai

pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung.

Pajak Daerah Kota Bandung dipungut oleh Dinas Pelayanan Pajak

(DISYANJAK) Kota Bandung. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Dinas

Pelayanan Pajak sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Bandung yaitu Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi

dan Bangunan yang telah dipungut sejak bulan Januari tahun 2013.

Bandung adalah kota yang terkenal dengan daerah wisata baik itu wisata

alam, wisata kuliner, maupun wisata rekreasi lainnya. Tempat wisata yang banyak

menjadi salah satu alasan Kota Bandung sering mendapat kunjungan banyak

wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung mengakibatkan jumlah kendaraan
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semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan tempat parkir sebagai salah satu

alternatif untuk mengurangi kemacetan jalan raya.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat

parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor(PERDA Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah).

Pajak parkir bisa menjadi sumber penerimaan yang besar bagi Pemerintah

Daerah khususnya Kota Bandung apabila tata cara perhitungan serta proses

pelaksanaan pemungutannta, dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan yang

berlaku serta ditambah dengan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban

pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis

tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan atas Dasar Pengenaan Pajak dan

Tata Cara Perhitungan serta Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir pada

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telahdiuraikan di atas, maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara perhitungan dan pelaksanaan pemungutan

pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

2. Apa saja denda dan sanksi yang dikenakan oleh Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung.

3. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung dalam proses perhitungan serta pelaksanaan pemungutan

pajak parkir.
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1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulis membuat laporan tugas akhir ini adalah sesuai dengan

masalah yang diidentifikasi di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemungutan pajak parkir

pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui denda dan sanksi yang dikenakan oleh Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung dalam proses perhitungan serta pelaksanaan

pemungutan pajak parkir.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan,

wawasan terutama mengenai dasar pengenaan pajak parkir, tata cara

perhitungan, serta pemungutan pajak parkir, dan diharapkan penulis

dapat memperoleh pengalaman berharga dari proses penelitian dan

penyusunan laporan tugas akhir ini.

2. Bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung untuk lebih meningkatkan pengawasan serta kinerja terhadap

pelaksanaan perpajakan terutama pajak parkir.

3. Bagi Pihak Lain

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang

bermanfaat dan referensi bagi yang akan melakukan penyusunan

laporan tugas akhir selanjutnya serta dapat menambah informasi bagi

masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung mengenai dasar
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pengenaan dan tata cara perhitungan serta proses pelaksanaan

pemungutan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.5 Tempat dan Waktu Kerja Praktik

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang

diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan

kerja praktik yang dilakukan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di Jalan

Wastukencana Nomor 2 Bandung. Kerja praktik dimulai sejak tanggal 27 Februari

sampai dengan 28 Maret 2015.


