
11  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pajak 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber 

keuangan Negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

untuk kas Negara. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan kepada 

masyarakat untuk bisa ikut berpatisipasi untuk taat dalam membayar pajak. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku dan pengenaan sanksi yang memberatkan jika wajib 

pajak tidak bisa membayar pajak terutangnya kepada kas Negara secara tepat 

waktu.  

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain menurut Kesit 

Bambang Prakosa (2003:12) menyatakan pengertian pajak bahwa pajak secara 

umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-

undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa 

yang langsung dapat ditunjuk.

 

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
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dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pengertian pajak menurut Marihot P.Siahaan (2010:7)adalah: 

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-
undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib 
membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali  
(Kontraprestasi/balas jasa) secara langsung,yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran Negara dalam penyelengarakan pemerintahan dan 
pembangunan.

  

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 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-

sebesarnya kemakmuran rakyat. 

Dari beberapa pengertian di atas,dapat dikatakan bahwa pajak merupakan 

iuran wajib rakyat yang telah di tentukan oleh undang-undang, dan atas 

pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal 

balik,dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah 

tangga Negara.       
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Dilihat dari aspek pemungutan, menurut Abdul Halim (2004:131) Pajak 

mempunyai dua fungsi yaitu : 

a. Fungsi Budgetair 

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini 

merupakan suatu alat yang dapat di pergunakan untuk memasukan uang 

sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara/Daerah sesuai waktunya dalam 

rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan 

pemerintah pusat/daerah. Dengan kata lain, pajak sebagai sumber dana 

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Pengaturan (regulerend) 

Merupakan fungsi yang di pergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk 

mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan 

Negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan sektor swasta. 

Dengan kata lain, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 
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2.1.3 Jenis Pemungutan Pajak  

Berbagai jenis pungutan di Indonesia baik pajak maupun pungutan lainnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat. 

 

Pajak Penghasilan 

 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak atas 

Penjualan Barang 

 

Bea Materai 

 

Penerimaan Negara yang Berasal dari Migas 

2. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. 

Ruang lingkup pajak terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak 

pusat. 

a) Pajak Daerah Tingkat I 

 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas 

Air 

 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan 

b) Pajak Daerah Tingkat II 

 

Pajak Hotel 

 

Pajak Restoran 

 

Pajak Hiburan 

 

Pajak Reklame 

 

Pajak Penerangan Jalan 

 

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

 

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan  

 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

3. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dibagi 

menjadi : 

 

Retribusi Jasa Umum 

 

Retribusi Jasa Usaha 

 

Retribusi Perizinan Tertentu 
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4. Bea dan Cukai 

Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau 

perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 

ditetapkan undang-undang. 

5. Penerimaan Negara bukan Pajak 

Penerimaan Negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan 

pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.  

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tingggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 

Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang 
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yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak luar negeri  

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Ada tiga sistem yang digunakan dalam memungut pajak yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2005:7)yaitu : 

1. Official assessment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus  

2. Self Assesment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 
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b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Withholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga,pihak selain fiskus dan wajib pajak.  

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

menurut Mardiasmo (2008:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 

Pajak. 
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatukan keadilan, baik bagi 

Negara maupun warganya.  

2.1.7 Jenis Pajak  

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat dilakukan 

berdasarkan golongan, lembaga pemungut maupun sifatnya seperti berikut : 

1. Berdasarkan Golongan 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak 

yang bersangkutan. Contohnya PPh. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya PPN. 

2. Berdasarkan Sifat 

a. Pajak Subjektif  

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan melihat 

pertama-tama pada diri pribadi wajib pajak, kemudian untuk 

menetapkan pajaknya dicari alasan objektif yang berhubungan erat 

dengan keadaan-keadaan materialnya, yaitu pada pikulannya. 

Contohnta Pajak Penghasilan (PPh). 
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b. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan melihat 

pertama-tama pada objeknya selain daripada benda, dapat juga 

berupa suatu tindakan, suatu keadaan ataupun suatu peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya : 

PPN, dan PPnBM. 

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut 

a. Pajak Pusat/Negara 

Pajak pusat/Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contohnya : PPh, PPN, dan PPnBM. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli 

Daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan untuk 

pembangunan daerah. 

Pajak daerah terdiri dari : Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota.     
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2.2 Pendapatan Asli Daerah 

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 15 dijelaskan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Abdul Halim (2004:94) mendefinisikan bahwa : 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

  

Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu bagian dari pendapatan keuangan 

daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai 

pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.  

2.2.2 Peranan Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 15 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa 

untuk membiayai pembangunan daerah, penerimaannya bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam 

pengumpulan pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD 
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akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di 

daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.  

2.2.3 Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah  

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus 

berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya 

sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan 

asli daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran/ penilaian atas pemungutan 

daerah. 

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu 

diadakan pengukuran/ penilaian sumber-sumber pendapatan asli daerah agar dapat 

dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor 

produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2004:96)  

2.2.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan 

bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu : 

1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini : 

a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, 

keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan-

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
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b. Dana Perimbangan, dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

2. Pembiayaan bersumber dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

c. Dana cadangan daerah 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Sedangkan dalam Bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah pasal 6 UU 

Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendatan Asli Daerah 

terdiri dari : 

1. PAD bersumber dari : 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

e. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

meliputi : 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

dan 
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e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.  

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

 

Definisi menurut Kesit Bambang Prakoso (2005:2) mengemukakan 

bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyatnya yang didalamnya diatur 
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undang-undang dan hasil pemungutannya digunakan, dimanfaatkan untuk 

membiayai penyelengaraan pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

2.3.2 Fungsi Pajak Daerah  

Oyok Abuyamin (2010:3) menyatakan bahwa pajak secara umum 

mempunyai dua fungsi, yaitu : 

a. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas Negara yang 

merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran 

Negara (di Indonesia salah satu sumber yang utama bagi APBN). 

b. FungsiRegulerend (Fungsi Mengatur) 

Fungsi regulerend adalah fungsi mengatur dibidang sosial dan 

perekonomian pada umunya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang 

diharapkan oleh Negara/pemerintah. Misalnya, dalam rangka 

meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.  

2.3.3 Prinsip Perpajakan Daerah 

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik menurut Devas 

(dalam Mahmudi 2010:21) adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip Elastisitas 

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, 

artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan 

masyarakat. 
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2. Prinsip Keadilan 

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal 

dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat 

maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap 

anggota kelompok masyarakat. 

3. Prinsip Kemudahan Administrasi 

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, 

dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. 

4. Prinsip Berketerimaan Politis 

Pajak daerah harus diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat sadar untuk membayar pajak. 

5. Prinsip Nondistorsi terhadap Perekonomian 

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap 

perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan 

menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. 

Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan 

menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan 

masyarakat dan perekonomian daerah.  

2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak daerah 

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak daerah sama dengan sistem 

pemungutan pajak pada umumnya. Beberapa sistem pemungutan pajak daerah, 

seperti berikut : 
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1. Official Assessment System 

yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus 

dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh 

fiskus/aparat pajak. 

2. Self assessment system 

yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah 

pajak yang terutang. Aparat pajak (fiscus) hanya bertugas melakukan 

penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib 

Pajak. 

3. Withholding system 

yaitu sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang 

dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud 

adalah pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.  

2.3.5 Jenis Pajak Daerah 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang jenis pajak daerah 

terdapat dua jenis pajak yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota, yaitu : 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

pengusaha kendaraan bermotor.  
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Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan 

usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang berupa semua 

jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor. 

d. Pajak air permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Maksudnya adalah semua air yang 
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terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada diluar maupun didarat. 

e. Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. 

Hotel fasilitas penyedia jasa penginapan/peristrahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

lebih dari sepuluh. 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran yang mencangkup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 



30  

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 

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 

umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber 

lain. 

Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga 

listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 

(genset, trafo dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari 

PLN maupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari, energi 

nuklir dan lain-lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 

alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batubara. 

g. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara. 

h. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 

collocalis fuchliap haga, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan 

bangunan.  

2.3.6 Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak 

Tata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2011 pasal 66, yaitu : 

1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/ 

penetapan Bupati (official assessment system) adalah : 
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a. Pajak Air Tanah 

b. Pajak Reklame 

2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment 

system) adalah : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Penerangan Jalan 

e. Pakal Mineral Bukan Logam dan Batuan 

f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

2.3.7 Tarif Pajak Daerah 

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur 

dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi 

Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda 

untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu : 

 

Tarif PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5 % 

 

Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % 

 

Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5 % 

 

Tarif PPABTAP ditetapkan paling tinggi 20 % 

 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %  

 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %  

 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % 
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Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % 

 
Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % 

 
Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling 

tinggi sebesar 20 % 

 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % 

Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi atau tarif maksimal yang dapat 

diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam melakukan pemungutan 

pajak daerah untuk Kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Sedangkan untuk 

tarif yang berlaku, diserahkan kepada Kabupaten/kota masing-masing. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang No. 34 Tahun 2000 

bahwa : tarif pajak untuk Kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

 

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah 

Kabupaten/kota untuk mrngatur sendiri besarnya tarif yang diberlakukan dalam 

rangka pemungutan pajak Kabupaten/kota di wilayah masing-masing, sesuai 

dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing, termasuk 

pembebasan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam kenyataan, dapat 

saja terjadi perlakuan penerapan tarif dalam pemungutan pajak Kabupaten/kota 

yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.      
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2.4 Pajak Reklame 

2.4.1 Pengertian Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 

2012tentang Pajak Reklame menyatakan bahwa : 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 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 umum.

  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame adalah pajak 

atas penyelenggaraan reklame yang berfungsi untuk menawarkan atau 

mempromosikan suatu barang, jasa atau yang dilakukan oleh suatu badan atau 

perorangan untuk menarik minat konsumen.  

2.4.2 Objek Pajak Reklame 

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:384)Objek Pajak Reklame yaitu 

seperti berikut : 

1. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan 

reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan 

jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan daerah 

Kabupaten/kota.  

2. Objek Pajak Reklame terdiri dari : 

 

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 

Reklame papan dan/atau billboard adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, 
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plastikfiberglass, kaca batu, logam, alat penyinar atau alat lain 

yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri 

sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 

 

Reklame Kain/Spanduk 

Reklame kain/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang 

sejenisnya. 

 

Reklame Melekat (Stiker) 

Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran 

lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau 

dapat diminta untuk diletakkan, ditempelkan, dipasang, 

digantungkan pada satu benda milik pribadi dengan ketentuan 

luasnya tidak lebih dari 200 cm²per lembar. 

 

Reklame Selebaran (Brosur) 

Reklame selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 

diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. 

 

Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan) 

Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan 

atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan milik pribadi atau 

badan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik. 
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Reklame Udara/balon 

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis. 

 

Reklame Suara 

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 

timbul dari atau oleh perentaraan alat atau pesawat pemancar 

apapun. 

 

Reklame film/slide 

Reklame slide/film adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-

bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau 

diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis. 

 

Reklame peragaan 

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, 

mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

3. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah : 

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 

wartaharian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. 

b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya. 
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c. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah.  

2.4.3 Subjek Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2012 

pasal 3 tentang Pajak Reklame mengenai Subjek Pajak Reklame adalah orang 

pribadi atau Badan yang dapat menggunakan reklame. Dan Wajib Pajak Reklame 

adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.  

2.4.4 Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame 

Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut oleh petugas atau 

official assessment system, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 

Bandung maka pajak yang termasuk ke dalam jenis official assessment system 

ditagih oleh petugas UPTD. 

Unit Pelaksana Teknis Dinas disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 

Setiap Dinas memiliki petugas UPTD yang bertugas sesuai dengan 

wilayah kerjanya masing-masing. Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan, disebut UPTD Pajak Daerah. Wilayah kerja UPTD diatur dalam Perda 

No. 23 Tahun 2012 berada pada 8 wilayah, dengan jumlah 8 UPTD, yaitu : 
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1) UPTD Pajak Daerah Wilayah I Soreang, dengan wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Soreang, Katapang, Rancabali, Ciwidey dan Pasirjambu; 

2) UPTD Pajak Daerah Wilayah II Margahayu, dengan wilayah kerja 

meliputi Kecamatan Margahayu, Margaasih dan Kutawaringin; 

3) UPTD Pajak Daerah Wilayah III Banjaran, dengan wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Banjaran, Arjasari, Pangalengan, Cangkuang dan Cimaung; 

4) UPTD Pajak Daerah Wilayah IV Dayeuhkolot, dengan wilayah kerja 

meliputi Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang; 

5) UPTD Pajak Daerah Wilayah V Ciparay, dengan wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Ciparay, Baleendah,  Pacet, Kertasari dan Pameungpeuk; 

6) UPTD Pajak Daerah Wilayah VI Majalaya, dengan wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Majalaya, Paseh, Ibun dan Solokanjeruk; 

7) UPTD Pajak Daerah Wilayah VII Cileunyi, dengan wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang; 

8) UPTD Pajak Daerah Wilayah VIII Cicalengka, dengan wilayah kerja 

meliputi Kecamatan Cicalengka, Rancaekek, Cikancung dan Nagreg.  

2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 

2012pasal 4 tentang Pajak Reklame mengenai Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara 

Perhitungan Pajak.   
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2.4.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Reklame 

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yaitu nilai 

yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak 

reklame.(Marihot P. Siahaan, 2010:387) 

NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, 

jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. NSR dihitung 

berdasarkan : 

1. Besarnya biaya pemasangan reklame  

2. Besarnya biaya pemeliharaan reklame 

3. Lama pemasangan reklame 

4. Nilai strategis lokasi 

5. Jenis reklame 

Nilai sewa reklame didasarkan atas NJOR dan NSPR, dengan rumus sebagai 

berikut :   

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, yang meliputi 

indikator : 

1. Biaya pembuatan/konstruksi 

2. Biaya pemeliharaan 

3. Lama pemasangan 

4. Jenis reklame 

Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Reklame + Nilai Strategis Pemasangan Reklame

     

(NJOR)

 

            + 

  

(NSPR)
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5. Luas bidang reklame 

6. Ketinggian reklame  

2.4.5.2 Tarif Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 

2012Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%. Besarnya pajak reklame 

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan 

pajak, yaitu dengan rumus berikut :    

2.4.5.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2012 

Tata Cara Perhitungan Pajak. NJOR dihitung berdasarkan ukuran reklame, harga 

dasar ukuran reklame, ketinggian, dan harga dasar ketinggian reklame dengan 

rumus sebagai berikut : 

a) NJOR = (Ukuran Reklame x harga Dasar Ukuran Reklame ) + (Ketinggian 

Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame). 

Harga Dasar Ukuran Reklame dan Harga Dasar Ketinggian Reklame serta 

cara perhitungannya diatur melalui Keputusan Bupati. 

b) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan Nilai Fungsi Ruang 

(NFR) lokasi pemasangan, Nilai Sudut pandang (NSP) dan Nilai Fungsi Jalan 

(NFJ), dengan rumus sebagai berikut : 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak x Nilai Sewa 
Reklame Pajak 
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NSPR = (NFR+NSP+NFJ) x Harga Dasar NSPR 

Perhitungan NFR, NSP, NFJ dan Harga Dasar NSPR diatur melalui 

Keputusan Bupati.  

2.4.6 Penilaian Pajak Reklame  

2.4.6.1 Tolak Ukur Penilaian Pajak Reklame 

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah 

melalui otonomi, tidak hanya memberikan peluang untuk mengatur 

pemerintahannya sendiri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah 

daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, termasuk diantaranya pajak 

reklame. 

Menurut Mardiasmo (2002:149) pajak harus diupayakan sebagai the last 

effort artinya bahwa pemerintah daerah harus benar-benar mengoptimalkan pajak 

daerah yang sudah ada. 

Untuk menilai hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolak 

ukur atau indikator. Pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah, oleh 

karena itu indikator yang digunakan pun sama. Indikator atau tolak ukur yang 

akan digunakan dalam menilai pajak reklame adalah potensi, realisasi, dan 

kontribusi.  

1. Potensi Pajak Reklame 

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005: 151) untuk menghitung potensi 

pajak reklame adalah sebagai berikut :  
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Potensi reklame non selebaran atau sejenisnya adalah    

Atau   

R = Jumlah Reklame 

S = Ukuran/ Luas Reklame 

D = Jumlah Hari 

Pr = Tarif Reklame 

2. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

Realisasi merupakan penerimaan yang dapat dicapai selama satu tahun 

anggaran.Untuk menghitung efektivitas realisasi pajak reklame di suatu 

daerah berdasarkan potensi riil dapat dihitung dengan membandingkan potensi 

dan realisasi pajak reklame. 

3. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame 

Menurut Mardiasmo (2004:93) efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya .  

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:93) efektivitas adalah 

mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu 

sendiri.

 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan atau 

rasio antara penerimaan dengan target pajak reklame yang telah ditetapkan 

Jumlah Reklame x Ukuran/ Luas x Jumlah Hari x Tarif 

 

Potensi Pajak Reklame (PPrk) = R x S x D x Pr 
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setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Adapun rumusnya 

perhitungan efektivitas menurut Abdul halim (2004:93) adalah sebagai 

berikut :     

Keterangan : 

Realisasi Penerimaan Pajak daerah adalah kemampuan pemerintah daerah 

dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah. 

Target Pajak Reklame adalah penerimaan pajak reklame yang diharapkan. 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam perhitungan 

efektivitas menurut Abdul Halim (2008:234) apabila yang dicapai minimal 

satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif 

pajak reklame. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase 

efektivitasnya menunjukkan pemungutan pajak reklame semakin tidak 

efektif. 

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan Kriteria 

berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman 

penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:  

Tabel 2.1 
Kriteria Kinerja Keuangan 

 

Efektivitas  =
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Presentse Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

 

4. Kontribusi Pajak Reklame 

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat ditunjukkan dengan kontribusi PAD 

untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Semakin besar kontribusi pajak 

reklame, maka peran pajak dalam mendukung peningkatan pajak daerah, 

khususnya pajak reklame, dan PAD semakin besar pula.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 
Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Ridwan  
(2013) 

Kontribusi Pajak 
Reklame dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah pada 
Dinas DPPK dan 
aset Daerah Kab. 
Nunukan 

 

Kontribusi pajak 
reklame terhadap 
PAD Kab. 
Nunukan relatif 
kecil.  

 

Penerimaan 
pajak reklame 
terhadap PAD 
tiap tahunnya 
berbeda ada 
yang belum 
mencapai dan 
ada yang 
melampaui target 

Persamaan 
penelitian ini 
adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti seberapa 
besar kontribusi, 
target dan realisasi 
penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 

 

Lokasi 
penelitian ini 
bertempat di 
Kabupaten 
Nunukan. 

 

Fokus 
penelitian ini 
selain meneliti 
kontribusi, 
target dan 
realisasi 
penerimaan 
pajak reklame 
dalam 
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yang ada. yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

meningkatkan 
PAD juga 
meneliti faktor 
penghambat 
dan pendukung 
kontribusi 
pajak reklame 
dalam 
meningkatkan 
PAD.  

I Made 
Budi 
Kusuma 
Arsana 
A.B 
(2013) 

Analisis 
Efektivitas dan 
Efisiensi Pajak 
Reklame serta 
prospeknya di 
Kabupaten 
Badung 

 

Tingkat 
efektivitas 
penerimaan 
pajak reklame di 
Kab. Badung 
dari tahun 2002-
2011 rata-rata 
sebesar 110,10% 
dan tergolong 
sangat efektif. 

 

Tingkat efisiensi 
penerimaan 
pajak reklame di 
Kab. Badung 
dari tahun 2002-
2011 rata-rata 
sebesar 16,07%. 
Hal ini berarti 
bahwa tingkat 
efisiensinya 
termasuk dalam 
kategori sangat 
efisien. 

 

Prospek 
penerimaan 
pajak reklame di 
Kab. Badung 
tahun 2012 
adalah Rp 8 
miliar dan akan 
terus meningkat 
pada tahun-tahun 
berikutnya. 

Persamaan 
penelitian ini 
adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

 

Lokasi 
penelitian ini 
bertempat di 
Kabupaten 
Badung. 

 

Fokus 
penelitian ini 
selain 
menganalisis 
efektivitas juga 
menganalisis 
mengenai 
efisien dan 
prospek 
penerimaan 
pajak reklame. 

Vina  
(2011) 

Analisis Pengaruh 
Penerimaan Pajak 

Berdasarkan hasil 
perhitungan , 

Persamaan 
penelitian ini 

Lokasi penelitian 
ini bertempat di 
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Reklame 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah Kab. 
Banyuasin 

penerimaan pajak 
reklame mempunyai 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kab. 
Banyuasin. 

adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti 
kontribusi, target 
dan realisasi 
penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD) 

Kabupaten 
Banyuasin. 

Lili 
Syafitri 
Kardinal 
(2012) 

Analisis Peranan 
dan Kontribusi 
Pajak Reklame 
Terhadap 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Kota Jambi 

 

Penerimaan 
pajak reklame 
memiliki 
pengaruh yang 
cukup besar 
terhadap PAD 
Kota Jambi 
dilihat dari hasil 
analisis 
persamaan 
regresi dan 
kontribusi 
penerimaan 
pajak reklame 
cukup besar. 

 

Pajak reklame 
memiliki 
peranan yang 
cukup besar 
terhadap PAD 
Kota Jambi 
dibandingkan 
dengan 
komponen lain 
yang mendukung 
PAD  

Persamaan 
penelitian ini 
adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti 
kontribusi, target 
dan realisasi 
penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

 

Lokasi 
penelitian ini 
bertempat di 
Kota Jambi. 

 

Selain meneliti 
seberapa besar 
kontribusi 
pajak reklame 
tetapi meneliti 
juga seberapa 
besar peran 
pajak reklame 
terhadap PAD 
Kota Jambi. 

Rahayuni
ngsih 

Analisis 
Efektifitas Pajak 

 

Kontribusi pajak 
reklame terhadap 

Persamaan 
penelitian ini 

 

Lokasi 
penelitian ini 
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(2009) Reklame 
Terhadap 
Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Kab. Banyuwangi 

pajak daerah 
berdasarkan 
presentase tidak 
stabil karena 
mengalami 
kenaikan dan 
penurunan setiap 
tahunnya. 

 

Efektifitas pajak 
reklame 
mengalami 
fluktuasi, dimana 
mengalami 
penurunan dan 
peningkatan. 

adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti 
kontribusi, target 
dan realisasi 
penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

bertempat di 
Kabupaten 
Banyuwangi. 

 
Selain meneliti 
seberapa besar 
kontribusi 
pajak reklame 
terhadap PAD 
tetapi 
menganalisis 
juga efektifitas 
pemungutan 
pajak reklame 
dalam 
meningkatkan 
PAD 
Kabupaten 
Banyuwangi.  

Lintan 
Gupita. P; 
Nugroho. 
SBM 
(2013) 

Analisis 
Penerimaan Pajak 
Reklame di Kota 
Semarang Tahun 
1990-2011 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan 
yang sangat kuat 
(positif) antara pajak 
reklame dengan 
PAD 

Persamaan 
penelitian ini 
adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti 
kontribusi, target 
dan realisasi 
penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

Lokasi penelitian 
ini bertempat di 
Kota Semarang. 

Aristanti 
Widyanin
gsih 
(2009) 

Analisis Potensi 
Penerimaan Pajak 
Reklame Kota 
Bandung Periode 
Tahun 2001-2007 

Berdasarkan hasil 
penelitian dan 
pembahasan analisis 
potensi penerimaan 
pajak reklame Kota 
Bandung dari tahun 
2001-2007, dapat 
ditarik kesimpulan 

Persamaan 
penelitian ini 
adalah objek 
penelitian yaitu 
pajak reklame. 
Dan sama-sama 
meneliti potensi, 
target dan realisasi 

 

Lokasi 
penelitian ini 
bertempat di 
Kota Bandung. 
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bahwa potensi 
penerimaan pajak 
reklame untuk tahun 
2003-2007 masih 
diatas target dan 
realisasi yang 
dicapai Kota 
Bandung. 
Sedangkan tahun 
2001 dan 2002 
berada dibawah 
target dan realisasi 
yang diperoleh. 

penerimaan pajak 
reklame terhadap 
PAD. 
Selain itu, subjek 
penelitiannya sama 
yaitu Dinas 
Pendapatan dan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
(DPPKAD). 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. 

Abdul Halim (2004) menyatakan bahwa, pendapatan asli daerah 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004), pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. 

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 
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pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah. (Marihot P. Siahaan:2010) 

Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6, pajak daerah 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapula menurut 

Kesit Bambang Prakosa (2005) menyatakan bahwa:  

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah.

   

Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut : 

a. Pajak provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4) Pajak air permukaan, dan 

5) Pajak rokok 

b. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari : 

1) Pajak hotel  

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 
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5) Pajak penerangan jalan 

6) Pajak mineral bukan logan dan batuan 

7) Pajak parkir 

8) Pajak air tanah 

9) Pajak sarang burung wallet 

10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 

dan 27 tentangPajak Daerah dan Restribusi Daerah : 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan 
yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 
yang bentuk 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.

  

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 32 Tahun 

2012 Tentang Pajak Reklame : 

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah 
atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang 
menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di 
pergunakan untuk memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu 
barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu 
tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

  

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame 

yang meliputi: 

1. Reklame Papan/Bilboard/Megatron dan Media Reklame Elektronik lainnya, 

yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain 

yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, 
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dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang 

disinari.  

2. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display(LED), yaitu reklame 

yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan 

bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, 

terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 

3. Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan 

itu 

4. Reklame Melekat (Stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu 

benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200cm2 per lembar. 

5. Reklame Selebaran (brosur), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan 

ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan 

pada suatu benda lain 

6. Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan 

pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau 

dengan cara dibawa oleh orang. 

7. Reklame Udara/balon, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan 

menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.  
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8. Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 

perantara alat.  

9. Reklame Film/Slide, yaitu yang reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, 

sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda 

lain yang ada di ruangan 

10. Reklame Peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.  

Menurut Marihot P. Siahaan (2010) yang menyatakan bahwa dasar 

pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang 

ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai 

sewa reklame ditentukan melalui nilai jual objek reklame dan nilai strategis 

pemasangan reklame. 

Dalam peraturan daerah tentang pajak reklame, NSR dapat dihitung 

berdasarkan hal-hal berikut ini : 

a. Besarnya biaya pemasangan reklame 

b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame 

c. Lama pemasangan reklame 

d. Nilai strategis lokasi 

e. Jenis reklame 

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen (25%) 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
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Menurut Marihot P. Siahaan (2010) menyatakan bahwa setiap daerah 

kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang 

mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari dua 

puluh lima persen (25%). 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

                       

Gambar 2.1 
Skema Kerangka Pemikiran  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

UU No. 33 Tahun 2004 

Pajak Daerah 

UU No. 28 Tahun 2009 

Pajak Reklame 

Perda Kab. Bandung No. 32 Tahun 2012 

Analisis Penerimaan Pajak Reklame   

Realisasi Kontribusi Efektivitas Potensi 

Pajak 

UU RI No. 28 Tahun 2007 
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