
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL 

Pembangunan ekonomi dewasa ini yang meliputi segala bidang, perlu 

mendapatkan perhatian serius baik pihak pemerintah khususnya maupun dari 

pihak masyarakat umumnya. 

Pembangunan ekonomi bertujuan agar hidup lebih baik, lebih maju dan lebih 

sejahtera. Tujuan ini hanya dapat diwujudkan melalui Pembangunan Ekonomi di 

segala bidang secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan 

berkelanjutan. Untuk melakukan pembangunan tersebut, harus didukung oleh 

kesediaan kita dalam memikul tanggung jawab sebagai warga, yaitu dengan 

membayar pajak. 

Berdasarkan pengelolaannya, Pajak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat untuk mengisi Kas Negara dan 

meliputi seluruh Wilayah Indonesia. Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang 

dipungut Daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Daerah 

untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. 

Pajak Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak Daerah di tingkat Propinsi dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Propinsi, sedangkan tingkat Kabupaten/ Kota dikelola oleh 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

bermotor (PBBKB). 



Sedangkan Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Bahan Galian Golongan C, serta 

Pajak Parkir. 

Laporan Tugas Akhir ini memfokuskan pada masalah Pajak Daerah, 

khususnya Pajak Reklame yang disesuaikan dengan undang-undang NO 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Reklame sangat 

diperlukan oleh para Produsen suatu barang untuk memperkenalkan produknya 

kepada masyarakat luas, sehingga perhatian banyak orang untuk membeli produk 

yang ditawarkannya tersebut. 

Reklame dapat disampaikan dengan menggunakan media elektronik, media 

cetak, maupun media-media lainnya. Pemasangan papan Reklame telah dilakukan 

disetiap pinggir jalan yang strategis, ditempat-tempat umum, pemasangan surat-

surat selebaran melalui sepanduk, siaran radio, siaran televisi dan juga cara-cara 

lain yang dapat menarik minat perhatian masyarakat. 

Menyadari bahwa penerimaan dari Pajak Reklame merupakan sumber 

Pendapatan Daerah yang cukup potensial, maka untuk meningkatkan pemasukan 

ke Kas Daerah secara maksimum, perlu adanya usaha penyempurnaan dalam 

sistem pemungutannya. 

Atas dasar pemikiran tersebut, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

suatu penelitian sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan penerimaan 

Daerah dari sektor Pajak Reklame tersebut. Maka Penulis menetapkan Judul 

Laporan Tugas Akhir sebagai berikut “Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan 

dan Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Purwakarta”. 



1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Penulis mengidentifikasi masalah 

yang merupakan pedoman bagi penelaah dan penelitian yang dilakukan. 

Adapun identifikasi masalah yang Penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Purwakarta memperhitungkan dan 

menetapkan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar; 

2. Bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Purwakarta dalam melaksanakan 

pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan; 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DIPENDA dalam 

melaksanakan pemungutan; 

4. Upaya apa saja yang ditempuh DIPENDA dalam menangani hambatan 

yang timbul; 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KERJA PRAKTIK 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melaksanakan penulisan Laporan 

Tugas Akhir sebagai satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III, 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan penetapan jumlah Pajak 

Reklame yang dibayar oleh Wajib Pajak; 

2. Untuk mengetahui tata cara pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Purwakarta; 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DIPENDA 

dalam melaksanakan pemungutan; 



4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang ditempuh DIPENDA dalam 

menangani hambatan yang timbul; 

 

1.4. KEGUNAAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini berguna dalam memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame; 

2. Bagi DIPENDA, hasil penelitian merupakan bahan acuan terhadap kinerja 

yang ada supaya dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik dan 

menambah kinerja yang masih kurang; 

3. Bagi rekan-rekan Mahasiswa dan pihak-pihak lain yang mepelajari untuk 

mendalami bidang studi perpajakan, hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut; 

 

1.5. METODOLOGI TUGAS AKHIR 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yang artinya 

menggambarkan serta melakukan penelitian tersebut berdasarkan pada penemuan 

data sekarang, kemudian disimpulkan serta saran-saran bilamana diperlukan, 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu peninjauan yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan 

langsung ke tempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan relevan, studi lapangan terdiri dari : 

 



1) Wawancara (Interview) 

Dalam wawancara tersebut Penulis melakukan konsultasi dan Tanya 

jawab langsung dengan pimpinan atau orang-orang yang berwenang 

dalam instansi tersebut; 

2) Pengamatan (Observasi) 

Yaitu berdasarkan hasil pengamatan ke Dinas Pendapatan daerah 

Purwakarta dengan melihat kegiatan yang ada hubungannya dengan 

Objek yang diteliti; 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan data yang diperoleh dari buku dan literature tulisan lainnya 

yang mempunyai hubungan dengan Objek penelitian dan dapat digunakan 

sebagai landasan teoritis. 

 

1.6. LOKASI DAN WAKTU PRAKTIK KERJA 

Lokasi penelitian yang menjadi Objek penulisan yaitu pada Dinas Pendapatan 

Daerah Purwakarta, yang berlokasi di Jalan Veteran No. 147 Purwakarta, 

sedangkan waktu Kerja Praktik dilakukan pada bulan September 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


