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                                             BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Reklame 

Tingkat capaian penerimaan pajak merupakan besaran nilai atau 

persentase yang didapat atas perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame 

dengan target anggaran penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan. Pada 

tabel 4.1 akan disajikan tingkat capaian penerimaan pajak reklame atas target 

penerimaan pajak reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. 

 

Tabel 4.1  
                       Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Reklame 

Tahun Target Penerimaan Realisasi Tingkat Capaian 

2013 Rp 684.500.000 Rp 720.529.929 105,26% 

2014 Rp 715.700.000 Rp 750.080.005 104,80% 

2015 Rp 722.000.000 Rp 786.705.765 108,96% 

2016 Rp 777.035.000 Rp 827.036.607 106,43% 

2017 Rp 813.000.000 Rp 885.662.074 108,94% 

  Total  Rp 3.712.235.000 Rp 3.970.012.380  

 Sumber : Olah Data, 2018 
 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa realisasi 

penerimaan pajak reklame pada tahun 2013 mencapai 105,26% dari target 

penerimaan tahun tersebut, pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame 

mencapai 104,80% dari target penerimaan tahun tersebut, pada tahun 2015 

realisasi penerimaan pajak reklame mencapai 108,96% dari target penerimaan 

tahun tersebut, tingkat capaian realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 
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2016 mencapai 106,43% dari target penerimaan pada tahun tersebut, dan pada 

tahun 2017 realisasi penerimaan pajak reklame mencapai 108,94% dari target 

penerimaan tahun 2017. 

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi penerimaan pajak 

reklame dalam mulai tahun 2013 sampai 2017 lebih tinggi dari target penerimaan 

pajak reklame yang telah ditetapkan, dan dalam kurun waktu tersebut, total 

penerimaan pajak reklame mencapai angka sebesar Rp 3.970.012.380,- lebih 

tinggi dari total anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 3.712.235.000,-.  

Dengan demikian, pemerintah daerah di Kota Magelang diharapkan 

mengevaluasi target dengan realisasi penerimaan pajak reklame agar ditahun 

berikutnya target yang akan ditetapkan bisa lebih tinggi 

  

4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah 

Dalam sub bab berikut akan dibahas tentang kontribusi penerimaan dan 

peramam pajak reklame. Data yan diambil mulai dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017. Terkait dengan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi 

pajak daerah tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017. Perhitungan kontribusi 

penerimaan pajak reklame terrhadap penerimaan pajak daerah tercantum dalam 

tabel 4.2. 
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    Tabel 4.2 

     Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun Pajak Reklame  Pajak Daerah Kontribusi 

2013 Rp 720.529.929 Rp 18.829.673.340 3,8% 

2014 Rp 750.080.005 Rp 22,107,435,949 3,3% 

2015 Rp 786.705.765 Rp 26.185.301.675 3% 

2016 Rp 827.036.607 Rp 25.974.837.133 3,18% 

2017 Rp 885.662.074 Rp 31.206.960.485 2,8% 

                Sumber : Olah Data, 2018 
 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui kontribusi pajak reklame terhadap 

penerimaan pajak daerah di Kota Magelang tahun anggaran 2013-2017. Pada 

tahun 2013, pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 3,8%, pada tahun 

2014 memberikan kontribusi pajak reklame 3,3%, pada tahun 2015 memberikan 

kontribusi 3%, pada tahun 2016 memberikan kontribusi 3,18%, dan pada tahun 

2017 memberikan kontribusi 2,8%. 

Dari perhitungan data kontribusi pajak reklame pada tabel 4.2 dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan reklame terhadap pajak daerah tahun 

anggaran 2013-2017  stabil dikisaran angka 3%. 

Sebagaimana diketahui, pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah. 

Oleh karena itu, pajak reklame juga merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah. Mengacu pada hal tersebut, Kepala Bidang Pendapatan, Bapak 

Wikan Kanugroho,SE,M.Ec.Dev. mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah 

yang telah diterima akan direkapitulasikan dengan penerimaan daerah lainnya 

akan menjadi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut nantinya 

akan dialokasikan untuk pembangunan daerah Kota Magelang, salah satunya 
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untuk perbaikan objek pajak reklame yang mengalami kerusakan. Pengalokasian 

akan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada di Badan Perencanaan Daerah.  

Meskipun kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame masih relatif 

sedikit yaitu dikisaran angka 3%, tetapi tetap dapat membantu meningkatkan 

penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah. 

4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame  

Seiring dengan berkembangnya industri perdagangan yang ada di Kota 

Magelang, maka berkembang juga media pengiklanan (reklame) untuk 

mempromosikan industri perdagangan yang ada. Hal tersebut memicu adanya 

pertumbuhan penerimaan pajak khususnya pajak reklame karena objek pajak 

reklame bertambah. Untuk dapat melihat naik atau turunnya tingkat pertumbuhan 

penerimaan pajak reklame maka dilakukan peninjauan menggunakan laju inflasi 

daerah Kota Magelang pada tahun yang bersangkutan yaitu tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. Jika penerimaan pajak reklame setiap tahunnya naik, tetapi 

tingkat laju inflasi pada tahun yang bersangkutan lebih tinggi, maka penerimaan 

pajak reklame pada tahun tersebut dapat dianggap turun. Dalam tabel 4.3 akan 

dijabarkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang ada di Kota 

Magelang mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 

                                                Tabel 4.3 

                          Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame 

Tahun Realisasi Pertumbuhan % Laju Inflasi Keterangan 

2012 Rp 699.879.149 - - - - 

2013 Rp 720.529.929 Rp 20.650.780 2,95% 7,79% Turun 

2014 Rp 750.080.005 Rp 29.550.076 4,10% 7,92% Turun 

2015 Rp 786.705.765 Rp 36.625.760 4,88% 2,7% Naik 
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2016 Rp 827.705.765 Rp 41.000.000 5,12% 2,25% Naik 

2017 Rp 885.662.054 Rp 58.625.465 7,08% 3,90% Naik 

Rata-rata Rp 37.290.416   4,82%   

  Sumber : Olah Data, 2018  ; https://www.data.magelangkota.go.id ; 

        http://www.data.jatengprov.go.id 
 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak 

reklame terus meningkat dari setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 

2017. Namun, jika dilihat juga dari segi laju inflasi, ada beberapa tahun yang 

dapat dikatakan penerimaan pajak reklamen rendah akibat inflasi pada tahun 

tersebut. Pada tahun 2013, penerimaan pajak reklame bertumbuh sebesar 2,95%, 

namun pada tahun tersebut terjadi laju inflasi terbilang tinggi. Pada tahun 2014 

penerimaan pajak reklame mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 

sehingga hanya mencapai angka 4,10% dengan laju inflasi yang lebih tinggi 

daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pertumbuhan 4,88% dan laju inflasi 

yang lebih rendah. Pada tahun 2016 pertumbuhan penerimaan pajak reklame 

mencapai 5,12%, pada tahun 2017 pertumbuhan mengalami kenaikan sehingga 

tercapai angka pertumbuhan penerimaan pajak reklame sebesar 7,08%.  

Maka dari itu, pemerintah daerah Kota Magelang diharapkan mampu 

mengoptimalkan penerimaan pajak reklame dengan melihat dan 

mempertimbangkan dengan laju inflasi yang terjadi setiap bulannya pada  setiap 

tahun. Dari persentase pertumbuhan yang dihitung selama lima tahun tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak reklame di Kota 

Magelang sebesar 4,82%. Rata-rata inilah yang nantinya akan dijadikan acuan 

perhitungan proyeksi penerimaan pajak reklame. 

https://www.data.magelangkota.go.id/
http://www.data.jatengprov.go.id/
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4.4 Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 

Proyeksi adalah suatu gambaran atau bayangan mengenai suatu hal yang 

dituangkan dalam cara tertentu untuk mendapatkan gamabaran tersebut. 

Proyeksi penererimaan pajak reklame delapan tahun ke depan merupakan 

gambaran atau perkiraan penulis mengenai besarnya penerimaan pajak reklame 

yang akan diperoleh Pemerintah Daerah Kota Magelang selama delapan tahun ke 

depan yaitu sampai dengan tahun 2025, dengan dasar data realisasi penerimaan 

reklame dan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak reklame. Rata-rata 

pertumbuhan sebesar 4,82% yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya 

digunakan sebagai acuan dalam perhitungan proyeksi ini.  

Untuk mendapatkan hasil perkiraan penerimaan reklame selama delapan 

tahun ke depan, maka akan digunakan cara :  

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

Menurut rumus perhitungan tentang proyeksi penerimaan pajak reklame 

di atas, maka pada tabel 4.4 akan disajikan rincian perhitungan proyeksi 

penerimaan pajak reklame selama delapan tahun ke depan yaitu tahun 2018 

sampai tahun 2025.   

            Tabel 4.4 

      Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Delapn Tahun ke Depan 

Tahun PRt-1 PRt-1 x r Proyeksi 

2018 Rp 885.662.054,00 Rp 42.688.911,00 Rp 928.350.965,00 

2019 Rp 928.350.965,00 Rp 44.746.516,51 Rp 973.097.481,51 

2020 Rp 1.020.000.780,12 Rp 46.903.298,61  Rp 1.020.000.780,12 

2021 Rp 1.069.164.817,72 Rp 49.164.037,60 Rp 1.069.164.817,72 
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2022 Rp 1.120.698.561,93 Rp 51.533.744,21 Rp 1.120.698.561,93 

2023 Rp 1.174.716.232,61 Rp 54.017.670,68 Rp 1.174.716.232,61 

2024 Rp 1.231.337.555,02 Rp 56.621.322,41 Rp 1.231.337.555,02 

2025 Rp 1.290.688.025,17 Rp 59.350.470,15 Rp 1.290.688.025,17 

Sumber : Olah data, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4, proyeksi untuk penerimaan pajak reklame pada 

tahun 2018 sebesar Rp 928.350.965,00; proyeksi penerimaan pajak reklame pada 

tahun 2019 sebesar Rp 973.097.481,51; proyeksi penerimaan pajak reklame pada 

tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.020.000.780,12; proyeksi penerimaan pajak 

reklame pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.069.164.817,72; proyeksi 

penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.120.698.561,93; 

proyeksi penerimaan pajak reklame pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 

1.174.716.232,61; proyeksi penerimaan pajak reklame pada tahun 2024 adalah 

sebesar Rp 1.231.337.555,02: dan proyeksi penerimaan pajak reklame pada tahun 

2025 sebesar Rp 1.290.688.025,17. 

Jadi, berdasarkan data di atas proyeksi penerimaan pajak reklame untuk 

delapan tahun ke depan terus meningkat dengan asumsi objek pajak reklame juga 

bertambah, data proyeksi tersebut dapat dijadikan acuan untuk menetapkan target 

penerimaan reklame untuk delapan tahun ke depan. 

4.5 Strategi Mencapai Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame 

Strategi merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan suatu 

gagasan guna mencapai tujuan dari gagasan tersebut. Di dalam strategi terdapat 

fakor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip gagasan untuk menjapai 
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tujuan yang efektif. Berikut ini adalah faktor yang dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai proyeksi 

(pertumbuhan) dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

a. Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Reklame 

1. Sistem pemungutan masih secara manual, fiskus harus mendatangi wajib 

pajak reklame untuk meberikan surat pemberitahuan dan surat himbauan 

pembayaran pajak reklame dan perpanjangan reklame 

2. Observasi dilakukan secara manual, sehingga fiskus harus mengelilingi 

kota untuk melihat setiap reklame baik yang sudah terdaftar maupun 

belum terdaftar yang ada di daerah Kota Magelang, jika ada yang belum 

terdaftar maka fiskus akan membuat surat himbauan untuk wp agar 

melaporkan kegiatan pemaikaian reklamenya. 

3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. 

4. Pengguna reklame tidak melakukan pengurusan izin penggunaan reklame 

5. Wajib pajak yang menggunakan nilai kontrak tidak mengakui adanya 

 penggunaan nilai kontrak untuk sewa reklame. 

b. Faktor Pendukung Meningkatnya Penerimaan Pajak Reklame 

1. Daerah Kota Magelang yang strategis digunakan sebagai ajang promosi 

atau tempat pemasangan reklame. 

2. Objek pajak reklame bertambah karena berkembangnya industri atau 

perdagangan di Kota Magelang. 
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Berdasarkan beberapa faktor diatas, maka dalam sub bab ini akan dibahas 

strategi untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak reklame, strategi yang akan 

dibahas juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. 

Berikut ini adalah strategi yang akan digunakan : 

a. Strategi Prefentif 

Strategi prefentif adalah strategi yang digunakan untuk mencegah  adanya 

permasalahan dalam merealisasikan tujuan yaitu mencapai proyeksi 

penerimaan pajak reklame dan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. 

Strategi preferentif ini dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mensosialisasikan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya 

sebagai waji pajak untuk meningkatkan pembangunan daerah. 

Dalam sosialisasi akan disampaikan prosedur terkait pendaftaran objek 

pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak serta peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan pajak daerah reklame. 

2. Mendata ulang objek pajak reklame yang ada di Kota Magelang untuk 

meningkatkan penerimaan pajak.  

Pihak Badan Keuangna Daerah Kota Magelang mengadakan pendataan 

ulang setiap objek pajak reklame yang ada di Kota Magelang untuk 

mengetahui potensi yang akan diterima dengan jumlah objek pajhak yang 

ada. 
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3. Bekerjasama dengan pihak luar Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah untuk melakukan sosialisasi dan pengelolaan pajak daerah. 

Menjangkau setiap sudut di Kota Magelang untuk mengobservasi objek 

pajak yang ada diperlukan banyak tenaga yang terlibat, maka dari itu akan 

lebih baik jika disetiap kecamatan atau kelurahan terdapat seorang atau 

kelompok yang bekerjasama dengan BPKAD untuk melakukan sosialisasi 

dan pengelolaan objek pajak daerah yang ada di lingkungannya. 

4. Melakukan Pembenahan Manajemen Pengelolaan Pajak Reklame 

Pembenahan pengelolaan pajak reklame ini dilakukan pihak BPKAD 

mulai dari prosedur pendaftaran hingga penerbitan SKPD dilakukan 

dengan lebih baik, serta menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadahi untuk observasi ke lapangan. 

b. Strategi Kuratif 

Strategi kuratif digunakan untuk megatasi permasalahan yang timbul selama 

proses realisasi penerimaan pajak reklame. Strategi ini dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi objek pajak 

reklame. 

Jika ada pada saat observasj lapangan ditemukan objek pajak reklame 

yang belum terdaftar, maka pihak BPKAD akan menerbitkan surat 

teguran bagi wajib pajak yang bersangkutan. 
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2. Memberikan surat himabauan secara langsung kepada wajib pajak 

reklame terkait kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. 

Selama proses realisasi penerimaan pajak reklame, pihak BPKAD 

melakukan pendataan kewajiban perpajakan pajak reklame yang belum 

terpenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan, maka BPKAD akan 

menerbitkan surat himbauan agar wajib pajak reklame segera 

melunasinya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan 

c. Strategi Represif 

Strategi represif adalah strategi yang dilakukan setelah terjadinya 

pelanggaran dalam penerimaan pajak reklame. Stratregi ini dilakukan dengan 

cara :  

1. Mempertegas peraturan perpajakan yang ada. 

Pihak pemerintah daerah lebih mempertegas peraturan mengenai pajak 

daerah dalam hal ini khususnya reklame baik tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan pelaporan serta denda yang ditetapkan ketika terjadi 

keterlambatan bayar maupun keterlambatan lapor. 

2. Mendisiplinkan pegawai dalam hal target penerimaan pajak. 

Lebih menekankan target yang harus dicapai dalam penerimaan pajak 

reklame, agar para pegawai atau fiskus yang bersangkutan bisa 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. 

\ 


