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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODELOGI PENULISAN 

3.1 Gambaran Umum 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang 

merupakan badan milik pemerintah daerah Kota Magelang pengelolaan aset 

dan keuangang daerah Kota Magelang baik yang berasal dari pendapatan asli 

daerah maupun pendapatan lainnya di Kota Magelang. BPKAD Kota 

Magelang terletak di Jalan Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang, Jawa 

Tengah. 

3.1.1 Visi dan Misi BPKAD Kota Magelang 

Berdasarkan data yang ada di website resmi BPKAD Kota Magelang 

http://www.bpkad.magelangkota.go.id, visi dan misi BPKAD Kota 

Magelang adalah sebagai berikut : 

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah 

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang profesional, akuntabel, dan 

transparan” 

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang : 

1. Mewujudkan aparatur Keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan 

transparan, 

2. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 

3. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Magelang

http://www.bpkad.magelangkota.go.id/
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Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi BPKAD 

Kota Magelang 
 

Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi BPKAD 

Kota Magelang 
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3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Obyek dan Lokasi 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 

dinikmati oleh umum. Reklame menjadi media promosi paling disukai bagi para 

pengusaha di setiap kota, karena sejauh ini reklame masih menjadi media atau 

cara paling efektif untuk mempromosikan barang/jasa bagi orang/badan. Maka 

dari itu jumlah reklame pada setiap tempat atau daerah setiap tahunnya pasti akan 

bertambah. Berkembangnya reklame di suatu daerah menandakan perkembangan 

dari daerah itu sendiri dari sektor industri usaha. Salah satunya adalah Kota 

Magelang, berkembangnya industri di Kota Magelang dari tahun ke tahun 

menambah juga jumlah reklame yang tersebar di seluruh kota yang berisikan 

iklan produk/jasa dari industri yang ada, sehingga pendapatan daerah disektor 

perpajakan juga dapat meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menganalisis potensi penerimaan pajak reklame di Kota Magelang.   

3.2.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 
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      Data primer yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Kepala 

Bidang Pendapatan BPKAD Kota Magelang Bapak Wikan 

Kanugroho,SE,M.Ec.Dev. mengenai peran serta pajak reklame terhadap 

penerimaan daerah, hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, 

upaya yang dilakukan pihak bidang pendapatan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak, dan pendapat beliau menegenai pertumbuhan penerimaan 

pajak reklame di tahun-tahun berikutnya. Data tesebut akan digunakan untuk 

menjabarkan upaya-upaya peningkatan penerimaan reklame setiap tahun 

terkait dengan strategi meningkatkan potensi penerimaan pajak reklame setiap 

tahun. 

b. Data Sekunder 

      Data sekunder yang diperoleh penulis dari rekapan data laporan realisasi 

anggaran dan pendapatan daerah Kota magelang berupa data realisasi 

penerimaan pajak daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data 

tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis dari permasalahan perhitungan 

kewajiban pajak reklame, perhitungan kontribusi pajak reklame, perhitungan 

pertumbuhan penerimaan pajak reklame, dan menganalisis potensi 

penerimaan pajak reklame setiap tahunnya. 
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                                                     Tabel 3.1 

                              Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

   

Sumber : Data penerimaan pajak daerah BPKAD Kota Magelang 

 

 

 

3.2.3 Metode Analisis Data 

a. Untuk menjawab permasalahan mengenai perana serta pajak reklame 

terhadap penerimaan daerah dan strategi mengoptimalkan penerimaan pajak 

reklame akan digunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, jawaban akan diulas secara narativ dengan menjabarkan 

dan mengembangkan hasil dari wawancara yang terdapat dalam data primer, 

dan juga akan dikembangkan pemikiran pendapat dari penulis mengenai 

jawaban dari pemasalahan tersebut. 

b. Untuk menjawab permasalaan mengenai prthitungan kewajiban pajak 

reklame, pertumbuhan penerimaan pajak, kontribusi pajak reklame, dan potensi 

pajak reklame akan digunakan metode deskriptif numerik. Metode deskriptif 

numerik dilakukan dengan pengolahan data sekunder dan 

meninterpretasikannya sesuai dengan permasalahan yang terkait. Berikut 

perhitungan yang akan digunakan dalam pengolahan data sekunder : 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2013 700.050.780 720.529.929 

2014 735.860.000 750.080.005 

2015 772.000.000 786.705.765 

2016 777.035.000 827.036.607 

2017 813.000.000 885.662.074 
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a. Perhitungan Pajak Reklme 

 Ketetapan Pajak Reklame = Jumlah reklame x Jumlah muka x 

Perhitungan pajak 

 

b. Menghitung Tingkat Capaiam Penerimaan Pajak Reklame 

Capaian = Realisasi Penerimaan Pajak Reklame t 

                       Target Penerimaan Pajak Reklame t 

 

c. Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak   

Daerah (Utomo, 2006). 

Kontribusi  = Penerimaan Pajak Reklame t 

                               Penerimaan Pajak Daerah t 

 

d. Menghitung pertumbuhan pajak reklame (Utomo, 2006). 

Pertumbuhan t = PRt  - PRt-1  

             PRt-1 

                 PRt : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun ini 

       PRt-1 : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun sebelumnya 

 

e. Menghitung proyeksi pajak reklame delapan tahun ke depan (Komalig,         

2014) 

Proyeksi t = (PRt-1 x r ) + PRt-1 

X 100 % 

X 100 % 

X 100 % 


