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    BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pajak Reklame yang diterima setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kota 

Magelang selalu melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun yang 

bersangkutan, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Magelang diharapkan 

mengevaluasi target yang ditetapkan agar kedepannya target penerimaan pajak 

reklame dapat ditingkatkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. 

2. Kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhadap pendapatan pajak 

daerah di Kota Magelang terbilang stabil dikisaran angka 3%. Meskipun 

kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame masih relatif sedikit , tetapi tetap 

dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah untuk melaksanakan 

pembangunan daerah. 

3. Dilihat dari segi pendapatan pajak setiap tahunnya, penerimaan pajak reklame 

terus meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017), namun 

jika dibandingkan dengan laju inflasi yang ada di Kota Magelang pada setiap 

tahun yang bersangkutan terdapat beberapa tahun (2013/2014) yang tingkat laju 

inflasinya terbilang sangat tinggi sehingga membuat penerimaan pajaknya dapat 

dikatakan menurun. Inflasi dapat mempengaruhi tingkatan naik turunya 
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penerimaan pajak karena meskipun inflasi yang terjadi tinggi ataupun rendah, 

tarif pajak yang ditetapkan tidaklah berubah. 

4. Berdasarkan data perhitungan proyeksi penerimaan pajak reklame mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dengan asumsi objek pajak reklame juga terus 

bertambah. Diproyeksikan setiap tahunnya penerimaan pajak reklame akan 

meningkat sebesar 4,82% dari penerimaan tahun sebelumya. Proyeksi yang 

diperhitungkan ini dapat dijadikan acuan target capaian penerimaan pajak 

reklame untuk delapan tahun ke depan. 

5. Untuk mencapai target tersebut akan dilakukan menggunakan beberapa 

strategi. Strategi tersebut antara lain: mendata ulang objek pajak reklame di Kota 

Magelang, bekerjasama dengan pihak di luar BPKAD untuk melakukan 

pengelolaan pajak daerah, Melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi 

objek pajak reklame, mendisiplinkan para petugas atau fiskus untuk mencapai 

targer yang telah ditetapkan, dan mempertegas peraturan perpajakan yang telah 

ditetapkan. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Akademisi 

Menjadikan mahasiswanya, menjadi pribadi yang paham mengenai 

pajak, sehingga ketika terjun dalam dunia kerja, mereka dapat 

mengimplementasikan pengetahuannya mengenai pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya kelak. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 

- Pemerintah Daerah Kota Magelang diharapkan mengevaluasi target 

yang ditetapkan agar kedepannya target penerimaan pajak reklame dapat 

ditingkatkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. 

- Pemerintah Daerah Kota Magelang diharapkan lebih mensosialisasikan 

pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pajak 

daerah kepada masyarakat sekitar. 

- Pemerintah Daerah Kota Magelang diharapkan mampu mempertegas 

peraturan mengenai penyelenggaraan reklame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


