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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). 

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 

Pajak Negara dan Pajak Daerah. Nantinya, pajak pusat dan pajak daerah akan 

digunakan untuk pembangunan negara dan daerah yang ada di Indonesia. Pajak 

daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan 

cukup besar dalam hal pembangunan daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah salah satu sumber dana terbesar bagi kemajuan perkembagan suatu 

daerah. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi hasil Pajak 

Daerah, hasil retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari pajak antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, PBB P-2, dan BPHTB. 
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Sebagai salah satu kota yang terus berkembang Pemerintah Kota 

Magelang selalu selalu berusaha melakukan proses pembangunan daerah secara 

berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Dalam prosesnya 

pembangunan daerah di Kota Magelang juga memerlukan dana yang tidak 

sedikit oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang perlu untuk memaksimalkan 

pendaptan asli daerahnya karena pemerintah daerah tidak bisa jika hanya 

mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Magelang perlu 

untuk memaksimalkan sumber dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Salah satu pos yang dapat dimaksimalkan dengan  pemanfaatan 

kekayaan dan potensi daerah adalah pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dimiliki Kota Magelang. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki 

dapat dimaksimalkan penerimaannya maka diharapkan dalam proses 

pembangunan daerah tidak terjadi kendala yang dapat menghambat proses 

pembangunan daerah karena kebutuhan dana yang kurang. 

Posisi geografis Kota Magelang merupakan kekuatan yang menjadi 

modal untuk pembangunan daerah karena letak strategisnya berada diantara kota 

besar Semarang-Jogjakarta dan dua provinsi yaitu  Jawa Tengah dan DIY. Yang 

diuntungkan dari lokasi strategis tersebut adalah penerimaan pajak dari 

pengiklanan atau pajak reklame yang tersebar di seluruh Kota Magelang. Pajak 

Reklame adalah pajak yang kenakan atas penyelenggaraan reklame. Semakin 

berkembangnya industri Kota Magelang yang sebagian besar industri tersebut 

memanfaatkan reklame untuk memasarkan produknya, hal tersebut menyebabkan 



3 
 

bertambanhnya pemakaian reklame. Reklame dianggap sebagai alternatif 

pemasaran yang sangat menguntungkan dan efektif, media reklame juga 

diangggap dapat menarik perhatian para calon konsumen karena reklame dapat 

diakses oleh semua pihak. Maka dari itu, reklame dijadikan sebagai salah satu hal 

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal pemberian 

peraturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur dalam undang-undang 

maupun peraturan daerah, sehingga potensi pendapatan pajak rerklame 

diharapkan selalu meningkat. Penerimaan Pajak Reklame di Kota Magelang 

dapat dilihat dari data penerimaan Pajak Reklame mulai tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 dalam tabel 1.1 mengenai Penerimaan Pajak Daerah Per Jenis 

Pajak. 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Daerah Per Jenis Pajak 
2013 s/d 2017 

Sumber : Data Penerimaan Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 

2018. 

URAIAN 
PAJAK PENERIMAAN (Rp) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pajak Daerah 18.829.673.340 22.107.435.949 26.185.301.675 25.974.873.133 31.206.960.485 

Pajak Hotel 1.028.790.800 1.654.780.900 2.441.943.652 2.910.250.748 3.304.979.480 

Pajak Restoran 1.005.650.225 1.543.659.700 2.104.103.322 2.418.552.101 3.338.469.448 

Pajak Hiburan 965.098.865 1.089.008.790 1.459.002.821 1.617.776.946 1.886.016.938 

Pajak Reklame 720.529.929 750.080.005 786.705.765 827.036.607 885.662.074 

Pajak Penerangan Jalan 6.070.885.500 6.675.855.300 7.304.333.745 7.460.354.497 8.189.824.729 

Pajak Parkir 95.635.175 115.650.800 148.069.500 208.635.075 207.502.220 

Pajak Air Tanah 105.650.349 158.640.600 203.971.000 297.816.581 334.209.700 

Pajak Sarang B. Walet 8.498.146 9.955.505 10.925.000 10.925.000 10.925.000 

PBB 3.956.658.908 4.495.322.400 5.125.582.290 5.553.879.993 6.257.673.488 

BPHTB 4.872.275.443 5.614.481.949 6.600.664.580 4.669.609.585 6.741.697.345 
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerimaan pajak reklame tidak terlalu 

besar, namun pemerintah daerah berharap mampu mengoptimalkan objek pajak 

ini sehingga pajak reklame diperkirakan dapat terus bertumbuh untuk 

berkontribusi mendukung meningkatnya penerimaan pajak daerah di Kota 

Magelang pada tahun-tahun berikutnya yang dapat digunakan untuk membiayai 

proses pembangunan daerah dan kegiatan rutin pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik dengan hal yang 

berkaitan dengan penerimaan pajak reklame di Kota Magelang, maka dari itu 

penulis memutuskan untuk menulis tugas akhir yang berjudul : “ Evaluasi 

Penerimaan Pajak Reklame di Kota Magelang ” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat capaian penerimaan pajak reklame ? 

2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah ? 

3. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak reklame ? 

4. Bagaimana proyeksi penerimaan pajak reklame ? 

5. Bagaimana strategi mencapai proyeksi penerimaaan pajak reklame ? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui capaian penerimaan pajak reklame. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota 

Magelang  
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3. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak reklame. 

4. Untuk mengetahui proyeksi penerimaan pajak reklame delapan tahun ke 

depan di Kota Magelang. 

5. Untuk mengetahui strategi mencapai proyeksi penerimaaan penerimaan pajak 

reklame  di Kota Magelang. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan dibuatnya laporan tugas akhir ini, maka penulis berharap bahwa laporan 

ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

 

a. Bagi Akademisi 

Hasil analisis ini dibuat oleh penulis sebagai salah satu cara untuk 

menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan mengenai pajak 

daerah, khususnya pajak reklame dan juga digunakan sebagai salah satu 

referensi bagi mahasiswa yang lain serta Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil analisis ini dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Daerah Kota 

Magelang dalam mengembangkan kebijakan terkait pajak daerah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian singkat tentang pengertian pajak secara 

umum, tentang pajak daerah, dan pajak reklame secara khusus. 

BAB III : GAMBARAN UMUM dan METODE PENULISAN 

Bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian yang dilakukan dan metode penulisan laporan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisis permasalahan penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian dan berisi saran untuk pihak-pihak yang terkait 

dengan pajak daerah khususnya pajak reklame di Kota 

Magelang. 

 

 

 


