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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pendahuluan 

Negara Indonesia menerapkan berbagai bentuk Pajak, mulai Pajak 

bumi dan bangunan, Pajak penghasilan, Pajak perseroan, Pajak rumah 

tangga (nilai sewa dan bangunan, nilai perabot, sepeda motor dan mobil), 

Pajak pertambahan nilai dan Pajak lainnya. Pajak merupakan iuran wajib 

yang dipakai untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya 

pembangunan. Pajak dipungut oleh negara dan digunakan untuk 

kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat dari pajak tidak 

akan dirasakan secara langsung, karena pajak digunakan untuk 

kepentingan umum bukan untuk pribadi.  

Di Indonesia pajak sangat berperan penting bagi kesejahteraan 

masyarakat. Menurut jenisnya lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi 

dua yaitu pajak negara (Pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara (Pajak 

pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah 

dipungut oleh pemerintah daerah tingkat satu  (Pajak provinsi) maupun 

daerah tingkatt ll (Pajak Kabupaten \ Kota) yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah merupakan 
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kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak      

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pada saat ini otonomi daerah merupakan konsekuensi dari 

reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia khususnya 

Kota Sukabumi. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah Kota 

Sukabumi harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial 

sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya 

pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

pendapatan asli daerah lain yang sah. Pemungutan dilaksanakan 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. 

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan 

keberhasilan otonomi daerah dalam menggali potensi-potensi daerahnya. 

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-

Undang no.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 



3 
 

 
 

digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Pajak dibagi kedalam dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, 

Bea Bbalik Naman Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota 

terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan.  

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek 

Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak 

Reklame meliputi reklame papan (billboard/videotron/megatron dan 

sejenisnya), reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, 

reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame 

apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Subjek 

Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

reklame, wajib pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai 

sewa reklame. Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa 

reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Jika, reklame 
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diselenggarakan sendiri nilai sewa reklame dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, 

waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. 

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah. 

Selama pengamatan, kesadaran wajib pajak semakin meningkat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak reklame bisa 

dilihat pada banyaknya reklame yang dipajang disepanjang jalan Kota 

Sukabumi yang hampir memiliki izin dalam pemasangan, tetapi masih 

banyak yang belum memiliki ijin seperti pemasangan pamplet di dinding 

toko, spanduk, dan lain sebagainya. Kota Sukabumi memiliki tempat 

strategi yang pas untuk pemasangan reklame. Pemasangan reklame sangat 

berpengaruh bagi pembisnis dalam urusan komersial, karena dengan 

adanya reklame masyarakat dapat mengenal dengan secara cepat produk 

pembisnis tersebut. Pajak reklame dapat memberikan peranan penting bagi 

pendapatan asli daerah agar memicu pada pembangunan daerah Kota 

Sukabumi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menambah pendapatan daerah. Berikut realisasi penerimaan pajak reklame 

Kota Sukabumi dari 6 tahun terakhir yang diperoleh dari BPKD Kota 

Sukabumi. 
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GRAFIK 1.1 

Penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2013-2018 

 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), 2019. 

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 

reklame selama 6 tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 

baik dari target maupun realisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak 

reklame sangat berperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. Peningkatan 

pajak reklame yang terealisasi pada tahun 2013 sebesar 104.03%, tahun 

2014 sebesar  95.45%, tahun 2015 sebesar 105.66%, tahun 2016 sebesar 

113.51%, tahun 2017 sebesar 108.94%, tahun 2018 sebesar 122.91%. 
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Pada tahun 2018 penerimaan pajak reklame meningkat sangat 

signifikan baik dari segi realisasi maupun targetnya. Hal ini disebabkan 

penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 melebihi target tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 1,106,174,762.00. Apabila pelaksanaan 

pemungutan pajak reklame ini tepat waktu, maka akan semakin berperan 

pajak reklame ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di  Badan 

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi.  Berdasarkan uraian 

diatas penulis mengambil judul “Tinjauan Atas Pendapatan Pajak 

Reklame Di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana kondisi pajak relame di Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana penerimaan pajak relame di Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana prosedur penerimaan pajak relame di Badan 

Pengelola Keungan Daerah Kota Sukabumi ? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan 

Daerah di Kota Sukabumi ? 

5. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian yang saya ambil berdasarkan identifikasi 

masalah yang dikemukakan diatas yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui keadaan Pajak Reklame Di Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui penerimaan atas Pajak Reklame di Kota 

Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Pajak Reklame di Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kota Sukabumi  

4. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam upaya pemerintah 

dalam meningkatkan Pajak Relame di Kota Sukabumi  

5. Untuk mengetahui upaya atas Pajak Reklame yang dilakukan BPKD 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pajak 

Reklame yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa memahami 

lebih dalam serta dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan, baik secara teori atau secara praktek. 
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2. Bagi Instansi 

Semoga hasil kegiatan ini dapat digunakan sebagai masukan serta 

bahan evaluasi bagi instansi untuk dijadikan pertimbangan dalam 

melaksanakan administrasi perpajakan dengan lebih baik lagi. 

3. Bagi Pihak Lain 

Semoga dapat dijadikan tambahan referensi dan pengetahuan seputar 

Pajak Reklame yang berlaku di Kota Sukabumi, dan khusunya bagi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada program studi D3 

Perpajakan semoga penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi bagi 

mahasiswa/i lainnya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode Penelitian digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan 

jawaban yang tepat dan benar atas objek penelitian, dengan proses yang 

terstruktur atau sistematis. 

   1.5.1 Metode yang digunakan  

Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:9) adalah “metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
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penelitian kualitataif lebih menekankan pada makna daripada 

generalisasi”. 

  1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data berdasarkan 

pada sumber-sumber, informasi dan berita tertentu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik yaitu 

sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara lisan untuk 

membahas dan menggali informasi tertentu untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

2. Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan pengelompokkan data dan data hasil dari 

penelitian dibuat menjadi informasi baru yang dapat digunakan 

dalam membuat kesimpulan. 

3. Riset kepustakaan (Library Research) 

Riset ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari dari 

data-data  litelatur yang berkaitan dengan yang diteliti, diperoleh 

dari buku, majalah, koran, artkel, internet dan lain sebagaianya. 
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1.6  Jadwal Dan Waktu Penelitian 

Laporan tugas akhir ini dilakukan melalui kerja praktek lapangan 

(PKL) agar dapat memperoleh data dan bahan yang digunakan, penulis 

melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)  

Kota Sukabumi yang dimulai dari tanggal 9 mei sampai dengan bulan juli 

2019 yang beralamat di jalan cikole dalam no.23/29 tlp. (0266)221126 

Kota Sukabumi 43113. 

Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

Pembekalan 

Pkl 

                    

Observasi                     

Penelitian 

dan 

Pengumpula

n Data 

                    

Pengajuan 

Judul 

                    

Bimbingan                     

Sidang                     

 


