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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah, hak dan kewajiban 

pengambilan keputusan daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat 

disuatu wilayah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah, mengelola sumber daya yang di miliki sesuai dengan 

kemampuan dan kepentingan daerah itu sendiri, hal tersebut juga menimbulkan 

kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah 

secara lebih mandiri, termasuk dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan 

khususnya pengelolaan terhadap pendapatan asli daerah.  

 Pemerintah Kota Depok menjadi salah satu daerah yang diberikan hak 

otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kota Depok 

diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk 

kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri, sesuai dengan peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Depok, dibagi 

menjadi dua bagian yang terdiri atas Pajak 1 (P1) dan Pajak 2 (P2) sesuai pada 

table 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

Jenis Pajak Daerah               P1             P2 

Pajak Hotel     

Pajak Restoran     

Pajak Hiburan     

Pajak Reklame     

Pajak Parkir     

Pajak Penerangan Jalan     

Pajak Air Tanah     

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan     

Pajak BPHTB     

Sumber: BKD Kota Depok Tahun 2018 
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Keseluruhan jenis pemungutan pajak daerah yang di kelola pemerintah kita 

ketahui jika di totalkan ada Sembilan pemungutan pajak yang digunakan untuk 

kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota 

Depok, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Reklame karena 

pemungutan pajak reklame menjadi salah satu pajak yang mengalami tiga tahun 

berturut-turut tidak mencapai target yang dianggarkan oleh pemerintah. 

 

Tabel 2. Jenis Pajak Daerah (P1) dan Realisasi Pendapatannya di Kota Depok 

pada tahun  2012-2016 (Dalam %). 

Jenis Pendapatan 
2012 2013 2014 2015 2016 

% % % % % 

Pajak Hotel 117,75% 122,59% 116,71% 111,26% 107,73% 

Pajak Restoran 114,75% 111,92% 108,28% 116,99% 111,27% 

Pajak Hiburan 114,28% 108,61% 139,09% 123,30% 112,12% 

Pajak Reklame 93,44% 85,46% 87,57% 106,91% 107,26% 

Pajak Parkir 111,35% 114,29% 121,11% 109,10% 112,34% 

Pajak Penerangan Jalan 112,90% 106,64% 103,87% 129,27% 101,03% 

Sumber:BKD Kota Depok Tahun 2018 

 

 

 Salah satu pajak yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah 

pajak reklame. Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan 

pada area yang sering dilalui. Pajak reklame dikenakan pajak dengan alasan 

bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat 

dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan 

oleh pemerintah. Dari penjelasan diatas mengapa pajak reklame masuk kedalam 

P1, Sudah disebutkan diatas bahwa pajak reklame masuk ke dalam bagian pajak 

daerah P1 dan kenapa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, selain karena 

kebijakan-kebijakan pimpinan yang disesuaikan dengan SOTK (Sistem 

Organisasi Tata Kerja), P2 itu dikhususkan hanya untuk Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

yang nominalnya cukup besar sedangkan untuk pajak reklame dimasukan kedalam 

bagian P1 karena nominalnya tidak sebanding dengan dua pajak tersebut.  
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 Di kota Depok pajak reklame menjadi salah satu sektor pajak daerah yang di 

dasari dalam peraturan Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah. 

Dalam  perkembangan usaha dan bisnis yang berkembang cukup pesat saat ini, 

Reklame menjadi peran yang sangat penting untuk mempromosikan bisnis atau 

usaha yang dilakukan masyarakat wilayah Kota Depok, tetapi pemasangan 

reklame yang tepat sesuai peraturan daerahlah yang sering kali tidak di ketahui 

para pengusaha, bahwa reklame tersebut harus mempunyai legalitas ijin yang sah 

dan juga kewajiban membayar pajak. 

 Metode yang dipakai dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Depok. 

Menurut Bapak Reza selaku Kepala sub bidang penetapan dan penagihan bidang 

pajak bagian 1 Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengatakan: 

 Metodenya wajib pajak itu harus mengurus perizinan terlebih dahulu, setelah 

diizinkan lokasi, pemasangan dan naskahnya baru bisa membayar pajak ke kita, jadi bukan 

membayar pajak dulu baru izin jadi izin dulu baru bayar pajak karena ada sebagian daerah 

bayar dahulu baru mengurus perizinan kalau disini izin dulu baru bisa membayar pajak. (8 

maret 2018) 

 

 Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

dalam pemungutan pajak reklame di Kota Depok harus mengurus izin terlebih 

dahulu baru bisa wajib pajak membayarkan pajak reklame yang ingin dipasang 

dan disetiap daerah ternyata mempunyai metode yang berbeda-beda dalam 

mengurus metode pengolahan pajak reklame tersebut. 

 Selain metode pengolahan pajak reklame, juga diperlukan kebijakan-

kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak pajak reklame di 

Kota Depok. Menurut Bapak Reza selaku Kepala sub bidang penetapan dan 

penagihan bidang pajak bagian 1 Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

mengatakan:  

 Kebijakan-kebijakan nya paling yang berpengaruh terhadap reklame misalnya 

kepala daerah tidak menginginkan reklame rokok ini menyebabkan pendapatan berkurang 

misalnya daerah-daerah tertentu seperti margonda raya tidak diizinkan reklame yang 

ditanam, kebijakan itukan berarti selama sepanjang jalan margonda seharusnya ditempel 

dibadan bangunan nah itukan berpengeruh juga terhadap pendapatan kalau dulu masih 

boleh memasang reklame di tanah milik media jalan sekarang tidak boleh lagi ditanam di 

tanah pemerintah harus ditanam di tanah pribadi jadi kebijakan-kebijakan itulah yang 

mempengaruhi pajak reklame sama halnya dengan kebijakan nilai sewa reklame nya, nilai 

sewa reklame kan mempengaruhi kalau walikota ingin dinaikan itukan sangat berpengaruh, 

di Depok dari tahun 2010 belum ada kenaikan tarif reklame. (8 maret 2018) 
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 Dari hasil kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak reklame dipegang oleh 

Kepala Daerah. Beberapa hal yang tidak layak diperlihatkan pada reklame 

dilarang dan pemasangan reklame dalam media tanam sudah tidak diperbolehkan 

dan kebijakan-kebijakan tersebut diperuntukan kepada para pengusaha yang ingin 

memasang reklame di Kota Depok. Jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh para 

pengusaha maka sanksi nya papan reklame yang sudah dipasang akan diturunkan 

secara paksa oleh para petugas. 

 

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah dan Pajak Reklame Kota 

Depok pada tahun 2012-2016 (Dalam Rupiah) 

Tahun Jenis Pendapatan Target Realisasi % 

2012 

Pendapatan Asli Daerah 387.942.005.405 474.705.361.540 122,37% 

Pajak Daerah 305.284.661.000 379.488.343.501 124,30% 

Pajak Reklame 8.625.000.000 8.059.163.214 93,43% 

2013 

Pendapatan Asli Daerah 638.584.271.255 513.087.581.193 113,28% 

Pajak Daerah 423.512.506.718 456.570.927.631 107,81% 

Pajak Reklame 9.469.500.000 8.092.292.320 85,46% 

2014 

Pendapatan Asli Daerah 638.584.271.255 659.173.522.492 103,22% 

Pajak Daerah 505.203.051.345 494.172.635.913 97,82% 

Pajak Reklame 10.023.946.440 8.778.299.845 87,57% 

2015 

Pendapatan Asli Daerah 697.154.396.353 818.204.601.264 117,36% 

Pajak Daerah 540.080.698.574 618.870.326.330 114,59% 

Pajak Reklame 9.363.000.000 10.009.862.347 106,91% 

2016 

Pendapatan Asli Daerah 847.022.899.152 922.297.784.280 108,88% 

Pajak Daerah 626.906.035.586 683.925.218.835 109,09% 

Pajak Reklame 9.470.642.050 10.159.113.228 107,26% 

Sumber: BKD Kota Depok Tahun 2018 

 

 Di kutip dari portal resmi Pemerintahan Kota Depok, Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok tahun 2015 berusaha 

keras agar pendapatan pajak melalui reklame mencapai target. Setelah pada tahun 

2013-2014 Pajak Reklame di Kota Depok tidak mencapai target. Dinas 

Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Adapun 

target tahun 2015 sendiri sebesar Rp 11,6 miliar dan hingga bulan Juni 

realisasinya sudah mencapai Rp 4,8 miliar atau 40,78 persen. Kepala Bidang 

Pendapatan DPPKA Kota Depok, Ahmad Karyaman, mengakui bahwa beberapa 
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waktu lalu pihak Pemkot mengalami kerugian pajak di 24 titik reklame nakal yang 

ada di Jalan Margonda Raya, di mana mencapai Rp 43 juta. Hal ini disebabkan 

pengelola reklame tidak mengurus izin pembayaran pajak. Menurut ibu suyati 

pemilik usaha yang menggunakan reklame atas izin yang dilakukan dalam 

pemasangan reklame. 

 Kalau papan nama kaya gitu sih tidak harus izin dulu, karena itu urusan kita mau 

memakai seperti itu atau tidak dalam pemasarannya tapi kalau mau dilihat oleh para 

pembeli sih harus supaya lebih mudah dalam pemasarannya. 

 

 Dengan jawaban yang diberikan oleh ibu suyati diketahui bahwa masih ada 

pemilik usaha yang tidak mengetahui kalau pemasangan reklame harus izin dan 

mempunyai pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Untuk itu 

pemerintah harus membuat sosiliasi atas pajak reklame, adanya upaya upaya yang 

harus dilakukan untuk memaksimalkan pendapatannya baik pada pengusaha yang 

ingin memasang iklan reklame maupun pemerintah yang harus menindak lanjuti 

reklame reklame yang tidak memenuhi syarat perundang undangan. Dimana para 

pengusaha berkewajiban melaksanakan pembayaran pajaknya dengan tepat, tertib 

dan jujur sedangkan pemerintah wajib melakukan sosialisasi agar para pengusaha 

mengerti dan tahu apa saja peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi dan 

kerugian dimasa yang akan datang. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengolahan, 

Keuangan dan Aset (DPPKA). Jika dilihat pada table 1 jumlah yang dihasilkan 

dari pajak reklame pada Tahun 2011 sudah mencapai target sebesar 106,39% dari 

total yang ditargetkan sedangkan untuk tiga tahun selanjutnya yaitu pada tahun 

2012, 2013 dan 2014 pemasukan yang diberikan oleh pajak reklame menurun 

bahkan tidak sampai jumlah target yang ditetapkan dan yang paling rendah terjadi 

pada tahun 2013 yang hanya sebesar 85,46%, Walaupun kontribusi yang 

diberikan pajak daerah setiap tahun nya selalu memenuhi target tidak sama halnya 

untuk pajak reklame, tetapi pada tahun 2015 pemasukan yang diberikan oleh 

pajak reklame kembali naik yaitu sebesar 106.91%. Oleh karena itu, diharapkan 

Pajak Reklame akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup potensial dan diharapkan memiliki kontribusi yang besar bagi daerah 

tertentu khususnya untuk Kota Depok. Sedangkan efektifitas dari penerimaan 
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pajak daerah bagi pendapatan asli daerah (PAD) menurut bapak Reza selaku 

pegawai di Badan Keuangan Daerah kota Depok mengatakan. 

 Ya, pasti efektif memang potensi daerah di Depok ini kan tidak ada namanya 

galian tambang tidak ada, sumber-sumber daya mineralkan tidak ada. Jadi intinya sih 

dari pajak dan retribusi dan retribusi itu belum seberapa yang banyak itu pajak 80% nya 

itu pajak. (8 maret 2018) 

 

 Maka dari itu dapat kita simpulkan memang penerimaan yang paling besar 

untuk pendapatan asli daerah (PAD) di kota Depok itu adalah dari pajak bahkan 

bisa di katakan hampir keseluruhan itu adalah penerimaan dari pajak yaitu 80% 

berarti kontribusi dari pajak daerah itu sangat efektif bagi pendapatan asli daerah 

(PAD). 

 Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah 

organisasi. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya 

memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi 

lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan 

antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan. Sedangkan untuk Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu, 

contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan, 

melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa 

materi atau tindakan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak 

daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui 

kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah 

(khususnya pajak reklame) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode 

tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak 

daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu 

kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Atteng,dkk (2016, hal 

50)  

 Dalam peraturan Daerah Kota Depok No.7 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah. Diketahui karena letak kota Depok berbatasan dengan Kota Kota besar 

seperti Jakarta dan Bogor, perkembangan bisnis dan usaha di Kota Depok berjalan 

cukup pesat beberapa toko toko besar juga sudah mulai membuka bisnisnya, tentu 

saja peran reklame sangatlah di butuhkan dan penting dalam mempromosikan 

usaha atau bisnis mereka. Oleh sebab itu dapat dipastikan semua pengusaha ingin 
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memasang reklame agar bisnisnya terjual secara maksimal dan laris manis. Yang 

menjadi kendala terbesar dalam pemasangan reklame inilah yang terkadang tidak 

diketahui oleh para pengusaha, bahwa kenyataan nya reklame tersebut harus 

memiliki legalitas dan izin kewajiban perpajakannya. Dan apabila pendapatan 

pajak reklame ini penerimannya dioptimalkan dengan sebaik baiknya oleh 

Pemerintah Kota Depok, bisa menjadikan suatu trend baru yang sangat baik untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Tentu saja dengan 

adanya upaya upaya yang harus dilakukan dalam peningkatannya, baik dari peran 

Pemerintah yang harus melakukan sosialisai pajak reklame kepada masyarakat, 

maupun para pengusaha yang memakai reklame sebagai alat pemasaran mereka, 

dimana peran pengusaha berkewajiban melaksanakan pembayaran pajak yang 

sudah ditetapkan, kepada Pemerintah Kota Depok secara taat dan jujur. Sehingga 

terhindar dari penertiban yang dilakukan aparat pemerintah maupun sanksi yang 

tegas berupa denda admisistrasi yang akan merugikan bagi para pengusaha. 

 Penelitian yang dilakukan oleh, Purwanto (2016) yang dilakukan di 

Kabupaten Berau, menyatakan bahwa Pajak Reklame mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut Atteng,dkk 

(2016) menyatakan jika, kontribusi pajak reklame dinyatakan masih kurang 

dikarenakan ada pajak-pajak lain yang lebih besar penerimaannya mereka 

melakukan penelitian di Kota Menado dan menurut Sripradita,dkk (2014), pajak 

reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan 

jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 

111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%.  

Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 

yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD periode tahun 

2008-2012 sebesar 1,65%. Begitu pula pendapat dari Sulistiyoningsih (2014) 

beliau melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pajak Reklame Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dengan 

mendapatkan hasil jika pengelolaan pajak reklame di Kota Surabaya masih kurang 

optimal. 
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 Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Depok dengan selalu tidak 

tercapainya target dalam realisasi pemungutan pajak reklame dan perbedaan hasil 

penelitian terdahulu (gap research) maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “ANALISIS PERAN PEMUNGUTAN PAJAK 

REKLAME DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KONTRIBUSI 

DAN EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK.” 

 

I.2 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan 

pengertian yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan awal penelitian ini. Meleong 

(2010 hlm 94) menyatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan 

dipastikan sewaktu peneliti sudah ada di lapangan yang tidak memungkinkan 

untuk melakukan penelitian awal. Untuk itu fokus utama dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Tanggapan pemilik usaha atas pemungutan pajak reklame di Kota 

Depok. 

b. Kesadaran dan kepatuhan perpajakan pemilik usaha yang menggunakan 

reklame. 

c.  Kontribusi dan efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

 

I.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus masalah diatas, maka permasalahan di dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 Bagaimana kesadaran dan kepatuhan perpajakan pemilik usaha yang 

menggunakan reklame untuk membantu meningkatkan kontribusi dan efektifitas 

pajak reklame untuk pendapatan asli daerah di Kota Depok? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

 Untuk mengetahui bagaimana kesadaran dan kepatuhan perpajakan pemilik 

usaha yang menggunakan reklame di Kota Depok dapat membantu 

meningkatakan kontribusi dan efektifitas untuk pendapatan asli daerah 

 

I.5 Manfaat Hasil Penelitian 

 Manfaat penelitian ini Antara lain dapat memberikan masukan bagi 

beberapa pihak Antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Aspek teoritis 

1) Bagi Akademis 

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

dimasa yang akan datang, dan penelitian ini dapat di jadikan referensi 

untuk membantu peneliti selanjutnya dalam peningkatan pendapatan 

asli daerah untuk pajak reklame. 

2) Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan gambaran kepada 

masyarakat jika Pajak Reklame merupakan salah satu Pajak Daerah 

yang dipungut Pemerintah sebagai sumber pendapatan asli daerah 

dimana pada akhirnya akan di kelola agar dapat membantu dan 

dinikmati oleh setiap masyarakat. 

b. Aspek Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

bagi pihak pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan-

kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah di sektor perpajakan. Dan menyediakan 

informasi mengenai kontribusi dan efektifitas pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. 

2) Menyediakan informasi mengenai pajak reklame yang harus dipatuhi 

oleh para pemilik usaha atau pelaksanaan kegiatan bahwa reklame 

mempunyai wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. 
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