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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pajak   

2.1.1 Pengertian Pajak   

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan 

berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi 

tersebut mempunyai tujuan yang sama. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang 

Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:   

“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 – besarnya kemakmuran rakyat”.   

 

 Sedangkan menurut (Waluyo, 2013) pengertian pajak adalah sebagai 

berikut:  

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”. 

 

Lalu berikut terdapat ciri-ciri pajak menurut (Mardiasmo, 2011) adalah 

sebagai berikut:  

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).  
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2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan 

kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.  

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.   

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksakanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/ regulerend) 

 

2.1.2 Pengertian Pajak Reklame 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 angka 26 dan 27 : 

   “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media 

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil yang 

digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau 

untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan  

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan danatau dinikmati oleh 

umum.” 

 

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 tahun 

2010, Pajak Reklame adalah : 

   “Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua 

penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan. 



10 
 

2.1.3 Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam 

mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial dengan sasaran sebagai berikut : 

a. Pengalihan sumber dari sektr swasta ke sektor swasta lainnya atau ke 

sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih meluas dan kompleks berdasarkan skala 

prioritas pembangunan nasional seperti transportasi, pemeliharaan 

(kesehatan, pendidikan dan perumahan). 

b. Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas 

penghasilan (vertical equity) dan secara merata terhadap masyarakat 

yang berpenghasilan sama (horizontal equity). 

c. Perpajakan bersama-sama dengan instrumen kebijakan lainnya juga 

merupakan sarana untuk mencapai suatu standar ekonomi seperti 

stabilitas harga kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang 

layak, pengendalian yang tepat atas aktivitas swasta terhadap 

pengaruh lingkungan dan tingkat yang sesuai bagi cadangan moneter 

internasional. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak 

Dalam (Resmi, 2009), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, 

adapun penjelasanya antara lain: 

A. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. 
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1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

B. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemengutannya ada pada 

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas 

 

2.1.5 Jenis Pungutan Pajak di Indonesia 

 Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia, adalah : 

a. Pajak Pusat 

1. Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 
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3. Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Bea Materai. 

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

6. Penerimaan Bangunan berasal dari Migas (pajak dan Royalti). 

b. Pajak Daerah 

1. Daerah Tingkat I 

a. Pajak Kendaraan Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2. Daerah Tingkat II 

a. Pajak Hotel dan Restoran. 

b. Pajak Hiburan. 

c. Pajak Reklame. 

d. Pajak Penerangan Jalan. 

e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 

f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

 

2.2 Subjek pajak 

2.2.1 Pengertian Subjek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 bahwa yang menjadi subjek pajak 

adalah: 
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1) Yang menjadi subjek pajak adalah:  

a. Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak;  

b. Badan; dan  

c. Bentuk usaha tetap 

2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek pajak luar 

negeri.  

3) Subjek pajak dalam negeri adalah:  

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, OrangPribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia;  

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia   kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  

 Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

 Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah;  

 Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 
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4) Subjek pajak luar negeri:  

a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

dan  

b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 

di Indonesia.  

5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia 

6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.  

 

 



15 
 

2.2.2 Subjek Pajak Reklame 

 Menurut Yani (2004), subjek pajak adalah orang pribadi atas badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame, sedangkan wajib pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

 Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang 

pribadi tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak 

ketiga (perusahaan jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak 

reklame. 

 

2.3      Objek Pajak  

2.3.1 Pengertian Objek Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1):  

1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;  
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b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  

c. Laba usaha;  

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;   

 Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya;  

 Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun;  

 Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, 

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 

yang bersangkutan; dan  

 Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;  

 Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  
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 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang;  

 Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

 Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;  

 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

 Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  

 Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  

 Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  

 Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  

 Premi asuransi;  

 Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas;  

 Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak;  

 Penghasilan dari usaha berbasis syariah;  

 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan; dan  

 Surplus Bank Indonesia.  
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2.3.2 Objek Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung tentang pajak reklame, yang 

dimaksud objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, objek pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 

adalah : 

1. Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, 

termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan 

atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, pohon, tiang dan 

sebagaimana baik bersinar maupun 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. 

4. Reklame melekat (sticker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu 

benda dengan ketentuan luasnya 200 cm
2
 per lembar. 

5. Reklame selembaran, 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. 
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6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang 

ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 

7. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan 

menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 

8. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

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

perantara alat. 

9. Reklame film/slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan 

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

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. 

 

2.3.3 Bukan Objek Pajak Reklame 

 Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak 

ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame, yaitu : 

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian/mingguan/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. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah, dan 

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, 

misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan 

sosial, pendidikan, dan politik tanpa sponsor. 

 

2.4      Sistem Pemungutan Pajak 

2.4.1 Macam-macam Sistem Pemungutan Pajak 

 Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu 

(Mardiasmo, 2011) :  

1. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
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3. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

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

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak Reklame 

Sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak reklame Self Assesment 

System. Dimana  wajib pajak menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang 

dibayarkan. Namun dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat 

diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan 

daerah tentang Pajak Reklame.  

 

2.5     Tarif Pajak 

2.5.1 Macam-macam Tarif Pajak 

1. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, 

berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. 

2. Tarif proporsional (sebanding), adalah tarif berupa presentase tertentu 

yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. 

Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula 

jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau 

sebanding. 

3. Tarif progresif, adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin 

meningkat dasar pengenaan pajak. 



22 
 

4. Tarif degresif, adalah tarif pajak yang presentasenyasemakin kecil jika 

dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang 

akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya. 

 

2.5.2 Tarif Pajak Reklame 

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. 

 

  

 

 Tarif pajak reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi 

sebesar 25% dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang 

dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan 

demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif 

pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya asalkan tidak lebih 

dari 25%. 

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

nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. 

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan 

nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR 

dihitung dengan memerhatikan faktr jenis, bahan yang digunakan, lokasi 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

               - Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame 
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penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media 

reklame. Cara perhitungan NSR sebagai berikut : 

 

 

  

Yang dimaksud dengan : 

1. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), adalah keseluruhan 

pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau 

penyelenggara reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos 

perakitan pemancar, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan 

transportasi yang bersangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan 

reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang 

ditempat yang telah diizinkan. Berikut adalah perhitungan NJOPR : 

 

 

2. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), adalah ukuran nilai yang 

ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan 

kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan 

di bidang usaha. Perhitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran 

reklame, dengan indikator : nilai fungsi ruang (NFR) lokasi pemasangan, 

nilai fungsi jalan (NFJ), dan nilai sudut pandang (NSP). 

 

 

NSR = NJOPR + NSPR 

NJOPR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + 

(Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame) 

NSPR = (NFR + NSP + NFJ) X Harga Dasar 

NSPR 
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Sedangkan dasar pengenaan pajak terutang dihitung dengan 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Adapun besarnya 

masing-masing NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame). NSPR (Nilai 

Strategis Pemasangan Reklame), dan NSR (Nilai Sewa Reklame). 

 

2.6 Pendapatan Asli Daerah 

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

          Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 : 

 “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan 

daerah yang utama  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena 

penyelenggara pemerintahan di daerah terlaksana dengan baik apabila 

didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. 

Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah 

diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus 

mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya 

sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah harus digali secara maksimal 

namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.6.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 sumber-

sumber pendapatan daerah terdiri dari : 
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a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana perimbangan. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2.7 Pajak Daerah 

2.7.1   Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah 

adalah : 

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 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 dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

2.7.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 

 Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

1. Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat 

memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan 

jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai 

daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam 

bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan 
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kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah 

Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. 

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya 

Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi-potensi sumber 

keuangannya selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, 

dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan 

memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang 

tersebut. 

 

2.7.3 Pajak Daerah Menurut Undang-undang Nasional 

 Sesuai dengan penetapan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 Pasal 2 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah terdiri dari : 

a. Pajak Propinsi, jenis Pajak Propinsi, yaitu : 

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. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, yaitu : 

1. Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran. 

3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Reklame. 

5. Pajak Penerangan Jalan. 
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6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

7. Pajak Parkir. 

8. Pajak Air Tanah. 

9. Pajak Sarang Burung Walet. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Undang-undang N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, maka pajak daerah terdiri dari : 

a. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesinggahan, rumah penginapan dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). 

b. Pajak Restoran, adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh 

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran , yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk 

jasa boga/catering. 

c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan,  pertunjukkan, permainan, 

dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
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d. Pajak Reklame, adalah pajak atas  penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk 

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil yang 

digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada 

suatu barang, jasa, orang atau badan  yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan danatau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber 

lain. 

f. 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. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral 

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara. 

g. 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. 
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h. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam 

lapisan tanah atau bantuan dibawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.  

j. Pajak Bumi dan Bangunan, adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 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 

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau  bangunan 

oleh pribadi atau badan. 

 

2.7.4 Pajak Daerah Menurut Undang-undang Daerah Kota Bandung 

  Sesuai dengan penetapan Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, 

jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari : 

1. Pajak Hotel. 

2. Pajak Restoran. 
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3. Pajak Hiburan. 

4. Pajak Penerangan Jalan. 

5. Pajak Parkir. 

6. Pajak Reklame. 

7. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

8. Pajak Air Tanah. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Rizki Indrawan (2014) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.” Lokasi penelitian di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

pajak reklame berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

kota Bandung. Terdapat hubungan yang lemah antara pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandung. 

2. Sri Watini (2010) dengan judul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame 

Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.” Lokasi penelitian di 

Dinas Pendapatan Kota Bandung. Hasil dari penelitian tersebut, Pemungutan 

Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota 

Bandung dan antara Pemungutan Pajak Reklamedan Penerimaan Pajak 

Daerah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau 

searah. 

3. Rahayuningsih (2009) dengan judul “Analisis Efektifitas Pajak Reklame 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
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Banyuwangi.” Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektifitas 

penerimaan pajak reklame, laju pertumbuhan pajak reklame dan konstribusi 

pajak reklame mengalami peningkatan. Sehingga pajak daerah khususnya 

pajak reklame menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam memenuhi 

kebutuhan pembiayaan daerah. 

2.9 Kerangka pemikiran dan Hipotesis 

2.9.1  Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)  yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. Adapun Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 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 sebesr-besarnya kemakmuran 

rakyat (Mardiasmo, 2011). 

Pajak pada dasarnya merupakan tanggung jawab warga negara dalam 

pembangunan terhadap manfaat yang diperoleh dari produk yang dihasilkan oleh 

negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame 

merupakan pajak daerah yang penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan 
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hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-

masing (Istianto, 2011). 

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produknya 

maka perusahaan harus memperluas pangsa pasar melalui media periklanan 

(reklame). Dengan demikian penerimaan pajak reklame selalu meningkat dengan 

banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan untuk tujuan komersial 

(Watini, 2010). 

Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Pemikiran 
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Efektifitas Pajak Reklame  

(Rahayuningsih,2008) 
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(Indrawan, 2014) 

Pendapatan Asli Daerah 

(Nugraha, 2012) 
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2.9.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah  penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008).  

Ho : efektivitas pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. 

Ha : efektivitas pemungutan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. 


