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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang

melimpah, dengan kekayaan alam yang dimiliki tersebut seharusnya Indonesia

dapat menjadi Negara yang maju dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya yang

tinggi. Namun hal itu sangat berbeda dengan kenyataa yang ada, Indonesia masih

tergolong Negara yang berkembang dimana angka kemiskinan masih sangat

tinggi. (Supriyanto,Edi, 2011)

Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

Pajak menempati posisi yang paling penting sebagai stabilisator kekuatan

ekonomi dan kinerja dalam sistem pemerintahan Negara karena pajak merupakan

sumber utama penerimaan dan sebagai fondasi kekuatan ekonomi suatu Negara

dalam menjalankan pemerintahan serta membangun, Negara membutuhkan dana

tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari setiap potensi sumber daya yang

dimiliki setiap Negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari

masyarakat, salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak sebagai salah satu

unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin

diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

(Supadmi, 2009)

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiscal yang dinamis,

penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik

maupun internasional. Mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak

(budgetair dan regulerend), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya

ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi,

juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahunnya Direktorat

Jenderal Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak
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sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Harinurdin,

2009).

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah

yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan.Proposi Pendapatan

Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih sangat rendah bila

dibandingkan penerimaan dari bantuanpenerimaan pemerintah pusat.Keadaan ini

yang menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan

daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli

Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai

berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus sangat disadari oleh Pemerintah

Daerah. Demikian pula alternative-alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan

Asli Daerah telah pula dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten.

(Mardiasmo, 2003)

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 (2014) 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.

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.
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Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010

pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media

yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau

orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu

tempat oleh umum, kecuali yang  dilakukan oleh Pemerintah.

Pajak Reklame bisa menjadi sumber penerimaan yang besar bagi

Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandung apabila tata cara perhitungan serta

proses pelaksanaan pemungutannya, dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan

yang berlaku serta ditambah dengan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar

kewajiban pajaknya.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

“TINJAUAN ATAS DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATACARA

PERHITUNGAN SERTA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

REKLAME PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA

BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara perhitungan dan pelaksanaan pemungutan

pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung.
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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

reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

2. Untuk mengetahui bagamana pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

.

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 reklame, tata cara

perhitungan, serta pemungutan pajak reklame, 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 reklame.

3. Bagi Pihak Lain

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang

bermanfaat dan referensi bagi yang akan melakukan observasi atau

penyusunan laporan tugas akhir selanjutnya serta dapat menambah

informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung

mengenai dasar pengenaan dan tata cara perhitungan serta proses

pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak

Kota Bandung.
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1.5 Lokasi dan Waktu Tugas Akhir

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam
menyusun Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis melakukan penelitian
yang dilaksanakan pada :

Nama Instansi : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Alamat : Jl. Cianjur No 34, Bandung
Waktu : 16 September 2015 – 25 Oktober 2015
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