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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan perhitungan maka penulis 

dengan ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang 

pada tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar 1,760%.  Sementara pada 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kontribusi realisasi pajak reklame 

terhadap pajak daerah cenderung menurun dengan presentase kisaran 1%. 

Ada banyak jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak 

restoran,pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam serta pajak 

reklame. Masing masing dari jenis pajak  tersebut memberikan kontribusi 

kepada pajak daerah. 

2. Perkembangan penerimaan pajak reklame menurut jenis reklame tahun 

2013 sampai dengan 2017 di BKUD Kabupaten Semarang. Penerimaan 

Pajak Reklame dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 untuk Jenis 

Reklame Billboard dengan total Rp. 6.690.630.307 . Pajak Reklame Kain 

dengan total Rp. 711.685.911, Pajak Melekat/Stiker dengan total Rp. 

76.284.275 , Pajak Reklame Selebaran tidak ada penerimaan, Pajak 

Reklame Berjalan dengan total Rp. 81.142.800 , Pajak Reklame Udara 

dengan total Rp. 2.100.000, Pajak Reklame Papan Nama dengan total Rp. 

505.748.320 ,dan untuk Pajak Reklame Baliho dengan total Rp. 

195.822.030, Sehingga menunjukan bahwa jumlah penerimaan jenis 

reklame billboard lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reklame lainnya. 

3. Tingkat Pencapaian Pajak Reklame di Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Semarang melaporkan  pada tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 berdasarkan jenis pajak reklame. Pencapaian pajak reklame menurut 

jenis reklame pada lima tahun terakhir jenis reklame selebaran dan 

reklame udara tidak tercapai. Total tingkat pencapaian pajak reklame jenis 

billboard selama lima tahun sebesar Rp. 6.690.630.307, pajak reklame 
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jenis kain selama lima tahun terakhir sebesar Rp. 711.685.911, pajak 

reklame melekat/stiker selama lima tahun sebesar Rp. 76.284.275, pajak 

reklame selebaran selama lima tahun terakhir tidak ada atau belum 

tercapai karena selama lima tahun terakhir tidak ada wajib pajak reklame 

selebaran yang melapor, pajak reklame berjalan selama lima tahun sebesar 

Rp. 81.142.800, pajak reklame udara masih sama sebesar Rp. 2.100.000, 

dan  pajak reklame papan nama selama lima tahun sebesar Rp. 

505.748.320, pajak reklame baliho pada lima tahun terakhir sebesar Rp. 

195.822.030.  

4. Jumlah Wajib Pajak Reklame pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami 

penurunan terendah pada tahun 2015 sebesar 561, dikarenakan Pajak 

Reklame bersifat sementara atau dalam jangka waktu yang tidak lama. Hal 

ini menjadi salah satu penyebab adanya penurunan jumlah wajib pajak di 

setiap tahunnya. 

5. Selama 5 tahun terakhir di tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat 

kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame dan adanya 

solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Semarang. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan perhitungan maka penulis 

dengan ini dapat mengambil saran atau pendapat sebagai berikut : 

1. Bagi Wajib Pajak 

Wajib pajak harus lebih mampu meningkatkan kesadaran pentingnya 

membayar pajak dan harus lebih update informasi tentang peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang 

Diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang lebih 

mampu berkoordinasi dengan baik antara instansi perpajakan serta mampu 
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menjaring Wajib Pajak dan Obyek Pajak Reklame baru dengan melakukan 

survei dilapangan secara rutin. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan laporan ini dapat memberikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. Serta lebih update tentang kebijakan-

kebijakan pemerintah khususnya tarif dan pemungutan pajak reklame dan 

pajak daerah secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


