
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pembangunan ekonomi saat ini yang meliputi segala bidang sedang mengalami 

perhatian yang sangat serius, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. 

Karena pembangunan ekonomi nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

atau berkesinambungan, ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan ini hanya akan didapat jika 

dilakukan pembangunan ekonomi nasional itu secara bertahap, berkesinambungan, terencana, 

terarah dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut harus didukung oleh 

kesediaan kita dalam memikul tanggung jawab sebagai warga negara adalah salah satunya 

dengan membayar pajak. 

Karena seiring dengan berkembangnya pembangunan nasional tersebut, akan diikuti 

pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Karena bagi negara, pajak adalah salah satu 

sumber penerimaan negara yang penting. Yang selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk 

membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi 

perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dari perusahaan 

tersebut. 

Masih menjadi anggapan bagi masyarakat bahwa pajak merupakan beban sehingga 

selalu dicari upaya untuk menghindari pajak. Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan data 

maupun tidak melunasi pajak terutang tepat waktunya. Adanya upaya wajib pajak untuk 

menghindari pajak dan keengganan membayar pajak merupakan kerugian yang sangat besar 
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bagi negara. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena ketidaktahuan dan masih banyak di antara 

masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara menghitung kewajiban pajak tersebut. 

Pengenaan pajak di Indonesia sendiri di bagi 2, yaitu pajak negara (pusat) dan pajak 

daerah. Dalam Laporan Tugas Akhir kali ini lebih menitikberatkan pada pajak daerah 

khusunya pajak reklame. Reklame itu sendiri artinya adalah benda, alat, perbuatan, atau 

media yang menurut bentuk dan corak ragamnya memiliki tujuan komersil, digunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun 

untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau 

yang dapat dibaca, dilihat, dilakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak reklame di 

Indonesia sendiri di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2003 Tentang Pajak 

Reklame. 

Dengan dilakukannya perhitungan dan pemungutan atas kewajiban pajak yang tepat, 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tentunya akan menambah penerimaan kas negara. 

Seperti kita ketahui, di sekeliling lingkungan sekitar kita khususnya di jalan-jalan raya sering 

kita jumpai adanya iklan-iklan yang berupa papan billboard, spanduk (kain), selebaran 

(pamflet, flyer, poster)  yang tentunya dalam pemasangannya dikenai pemotongan pajak yang 

biasa disebut pajak reklame.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

diperlukan pemahaman tentang perhitungan dan pemungutan pajak (khusunya pajak reklame).          

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan 

mencoba menyajikan dalam bentuk laporan dengan judul “Tinjauan Atas Perhitungan dan 

Pemungutan Kewajiban Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung“.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk lebih memahami pelaksanaan perhitungan dan pemungutan kewajiban pajak 

reklame penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan prosedur pelaksanaan pemungutan kewajiban 

pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perhitungan dan 

pemungutan kewajiban pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung ? 

3. Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut? 

  

1.3 Maksud dan tujuan kerja praktek 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh 

ujian sidang program diploma III di Universitas Widyatama jurusan Akuntansi. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara perhitungan dan prosedur pemungutan kewajiban pajak 

reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung dalam melaksanakan perhitungan pemungutan pajak reklame. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala ynag dihadapi. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Dengan penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan akan di peroleh informasi yang 

akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh : 

1. Penulis 

Memperoleh pengetahuan secara teoritis dan praktis mengenai prosedur perhitungan 

dan pemungutan kewajiban pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa dan 

mengevaluasi lebih lanjut mengenai perhitungan dan pemungutan kewajiban pajak 

reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

3. Umum (pembaca) 

Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat serta dapat 

menambah wawasan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian khususnya 

dalam bidang perhitungan dan pemungutan pajak reklame. 

 

1.5 Metodologi Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. 

Dimana metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya atau pengungkapan fakta. 

 Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

 Studi lapangan ini dilakukan dengan cara : 
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a. Observasi (pengamatan) 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai objek yang 

ada di perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

b. Interview (wawancara) 

Interview yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab 

dengan pihak yang terkait dengan masalah yang di bahas oleh penulis. 

2. Strudi Kepustakaan (library research) 

 Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan 

mengambil dari buku-buku dan sumber-sumber lain dari perpustakaan. 

 

1.6 Lokasi Kerja Praktek 

 Didalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengadakan kerja praktek di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 2  Bandung. 

Telepon (022) 4232338, ext 237. Adapun waktu pelaksanaanya, terhitung mulai tanggal 27 

Agustus 2007 s.d 27 September 2007.   

  

 

 

  


