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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Setiap daerah memerlukan dana guna membiayai aktivitas dan 

pembanggunan masing-masing daerah. Salah, satu penerimaan tersebut 

diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang cukup tinggi yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak 

merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan oleh pemerintah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 

membiayai rumah tangga negara, berupa pengeluaran-pengeluaran yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016).  

Pengeluaran daerah salah satunya untuk pembangunan yang bertujuan 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf 

hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk melaksanakan 

pembangunan daerah maka memerlukan anggaran yang diperoleh dari 

pemunggutan pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya 

menggali setiap potensi yang bisa digunakan guna meningkatkan 

pendapatan daerah (http://dispenda.kutaikartanegarakab.go.id). 

Pajak reklame menjadi pajak yang keberadaannya sangat 

berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pajak Reklame Nomor  4 

Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2013, Reklame dapat dikatakan 

sebagai pemberitahuan, iklan, benda, perbuatan, atau media yang dimana 

bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan memperkenalkan, 

memublikasikan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat.  

http://dispenda.kutaikartanegarakab.go.id/
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Tujuan dari pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan 

jasa atau produk agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau 

produk yang ditawarkan. Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan  

tempat-tempat yang strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame 

di sembarang tempat. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang 

reklame, seperti di jalur-jalur atau jalan-jalan utama. Pada tempat-tempat 

umum juga diperkenankan adanya pemasangan reklame, seperti di 

terminal, stasiun, halte, kantor pos, dan sebagainya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang 

Nomor  4 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, 

penyelenggaraan Reklame meliputi reklame papan / shopsign, reklame 

billboard, reklame videotron / megatron, reklame kain / spanduk dan 

sejenisnya, reklame baliho, reklame melekat stiker / poster, reklame 

selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, 

reklame apung, Reklame film / slide. Adapun yang dikecualikan dalam 

pengenaan Pajak Reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui 

televisi, internet, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 

yang sejenisnya. 

Dasar pengenaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor  4 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2013  

tentang Pajak Reklame, adalah Nilai Sewa Reklame ( NSR ). Dalam hal 

reklame yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, NSR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. 

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, 

jumlah, dan ukuran media reklame. 

Table 1.1 ini menunjukan jumlah wajib Pajak Reklame di 

Kabupaten Semarang Tahun 2013 sampai dengan 2017. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Wajib Pajak Reklame Tahun 2013 sampai dengan 2017 

di Kabupaten Semarang 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, 

2018 

 Wajib pajak reklame sendiri adalah orang pribadi  atau badan yang 

menggunakan atau menyelenggarakan reklame. Berdasarkan tabel 1.1 

dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak reklame di Badan Keuangan 

Daerah dan Aset Daerah di Kabupaten    Semarang mengalami penurunan 

di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa wajib pajak 

reklame yang tidak melaporkan pemasangan reklamenya atau adanya 

penutupan usaha sehingga tidak lagi memasang reklame. 

Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak reklame lebih tinggi di 

bandingkan tahun-tahun sesudahnya. Dikarenakan pada tahun 2013 kantor 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang masih 

menggunakan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA) yang lama. 

Sehingga masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam mendata jumlah 

wajib pajak reklame. 

Table 1.2 berikut ini menunjukan  Target dan Realisasi Pajak 

Reklame Tahun 2013 sampai dengan 2017. 

Tahun 

 

Jumlah Wajib Pajak 

Reklame 

2013 1033 

2014 695 

2015 561 

2016 592 

2017 608 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2013 sampai dengan 2017 

di Kabupaten Semarang 

 

Tahun 

  

Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Presentase (%) 

2013 1.657.561.000 1.454.131.427 87,72  

2014 1.618.124.000 1.547.577.311 95,64 

2015 1.418.124.000 1.646.028.655 116,07 

2016 1.550.000.000 1.857.981.937 119,86 

2017 1.953.350.000 1.958.469.704 100,26 

         Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten                     

              Semarang, 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat target dan realisasi pajak 

reklame selama 5 tahun terakhir. Pajak Reklame merupakan salah satu 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di Kabupaten 

Semarang. Menurut data tabel 1.2 penetapan  target  setiap tahunnya 

meningkat, hanya saja pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, 

sebaliknya realisasi pajak reklame di setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Dari data ketidaktetapan wajib pajak rekalme serta realisasi 

penerimaan pajak reklame yang selalu memenuhi target menandakan 

adanya penetapan target penerimaan pajak reklame yang belum maksimal 

ataupun adanya kendala-kendala dalam pengelolaan pajak reklame di 

Kabupaten Semarang. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam 

laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak 

Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Badan  Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas 

 sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah? 

2. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak reklame Kabupaten 

Semarang menurut jenis reklame? 

3. Bagaimana tingkat capaian pajak reklame menurut jenis pajak 

reklame? 

4. Mengapa jumlah wajib pajak reklame cenderung menurun? 

5. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak reklame? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Dalam penelitian ini tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis 

 yakni:  

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah. 

2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak reklame 

kabupaten semarang menurut jenis reklame. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat capaian pajak reklame menurut 

jenis pajak reklame. 

4. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak reklame cenderung menurun. 

5. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pemungutan pajak 

reklame. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penyusunan penelitian berharap laporan tugas akhir ini akan memberi 

manfaat dan pengetahuan bagi banyak pihak, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Akademisi 
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Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang pajak reklame dan pajak daerah 

secara umum. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta referensi dalam 

pemungutan pajak reklame. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

memahami isi pembahasan keseluruhan tugas akhir sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, 

sehingga teori-teori tersebut akan menjadi dasar dan pedoman dalam 

mendukung pokok permasalahan penelitian yang akan dijelaskan. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN DAN METODE PENULISAN 

Bab ini mengkaji tentang gambaran umum Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Semarang dimana menjelaskan visi misi dan tugas 

Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta metode penelitian yang 

mencakup tentang jenis data, pengumpulan data, dan analisi data yang 

digunakan dalam pembahasan masalah yang diteliti. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

 masalah. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


