
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai masalah 

dengan poverty vicious circle (lingkaran setan kemiskinan). Dengan besarnya 

penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda 

perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik 

negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan 

pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh 

sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Untuk menjadi negara maju, kita 

memerlukan dana yang besar. Pendapatan Negara berdasarkan APBN tahun 2013 

terdiri dari Pajak Dalam Negeri Rp 1.099,94 T (73,23%), Sumber Daya Alam (SDA) 

Rp 203,73 T (13,56%), Pajak Perdagangan Internasional Rp 48,42 T (3,22%), 

Penerimaan Bukan Pajak (selain SDA) Rp 149,92 T(9,98%) dimana Pendapatan 

Negara terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri. Terkadang untuk pemenuhan 

kebutuhan Negara masih mengalami defisit. (Direktorat Jendral Pajak, 2014) 

 Indonesia  menganggarkan pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar 

Rp 112,5 T. Apabila kita tidak mempunyai utang sebesar itu, maka dana tersebut 

dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lainnya untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencegah timbulnya utang baru yang akan 

membebani Indonesia, maka Indonesia memerlukan dana besar yang berasal dari 

pendapatan dalam negeri. Pendapatan negeri dimaksud di antaranya adalah Sumber 

Daya Alam (SDA), Pajak, dan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya. (Direktorat Jendral 

Pajak, 2014) 

 Kita tidak dapat berharap banyak dari SDA karena SDA tidak dapat 

diperbaharui. Penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak 

Lainnya hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu banyak.  Harapan terbesar 

pendapatan dalam negeri Indonesia adalah dari pajak. Apabila penerimaan negara 

yang bersumber dari pajak sangat besar, maka Indonesia dapat mengurangi utang 

secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian 

bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau 

kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk turut serta berkontribusi dalam 

pembangunan dengan membayar pajak. (Direktorat Jendral Pajak, 2014) 



 
 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat 

atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi 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. (Peraturan Daerah 

Kota Bekasi, 2009) 

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, 

yaitu Pajak Pusat, dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. contohnya 

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

Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah, yaitu pajak 

yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memungut pajak yang terdiri atas Pajak 

Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan  Air Permukaan. Sedangkan 

Pemerintah kabupaten/Kota memungut pajak yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,  Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C ,Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan. (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2013 : 7-8) 

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 oleh umum. (Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame). 

Pada perkembangannya kini sesuai dengan Perda No. 4 tahun 2004, Kota 

Bekasi mempunyai 12 kecamatan, yang terdiri dari 56 kelurahan. Selain menjadi 

wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa 

dan industri. Untuk menunjang perkembangannya, Pemkot Bekasi telah 

mengembangkan Satuan Pelayanan Satu Atap (SPSA) yang mendapatkan Citra 

Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Pemkot Bekasi terus mengembangkan fasilitas-



 
 

fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional dan modern, 

perumahan, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan. Berkembangnya 

berbagai potensi daerah di Kota Bekasi, juga tidak lepas dari adanya fasilitas 

akomodasi seperti perhotelan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, selalu 

menyiapkan segala fasilitas apabila investor akan masuk di Kota Bekasi. Demikian 

pula fasilitas perbankan dan perumahan. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat ) 

Potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi dari sektor 

pajak reklame cukup tinggi. Diperkirakan sekitar 70 persen reklame di wilayah itu 

tidak berizin. Kini pemerintah setempat gencar menertibkan reklame demi menekan 

potensi kebocoran. "Reklame yang tidak berizin diminta mengurus izin," kata 

Sekretaris Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi 

Hudi Wijayanto, Jumat, 20 Juni 2014. Hudi mencontohkan, hasil penertiban perizinan 

reklame di dua lokasi, yakni Metropolitan Mal dan Mega Bekasi Hypermall, 

menunjukkan terdapat 357 titik reklame. Dari jumlah itu, hanya 54 yang memiliki 

izin, sedangkan empat lainnya dalam proses perijinan. Ia menuturkan reklame 

tersebut terdiri atas billboard, sign board, spanduk, umbul-umbul, banner, dan media 

iklan lainnya. Pemkot Bekasi kini tengah mendata ulang reklame di seluruh wilayah 

Kota Bekasi. "Saat ini ada sekitar 5.000 titik, kemungkinan bisa lebih”. Wali Kota 

Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pajak reklame per 1 meter bisa mencapai Rp 10 

juta per tahun, sehingga tingkat kebocoran PAD dari sektor itu cukup tinggi. 

Pemerintah setempat menargetkan pendapatan dari reklame sebesar Rp 30 miliar. 

(tempo.co, 2014) 

Dengan dilakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas kewajiban 

pajak yang tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tentunya akan 

menambah kas negara dan juga kas daerah. Seperti kita ketahui di lingkungan sekitar 

kita khususnya di jalan-jalan raya sering kita jumpai iklan-iklan yang berupa papan 

billboard, spanduk (kain), selebaran (pamphlet, flyer, poster) yang tentunya dalam 

pemasangan dikenai pemotongan pajak yang biasa disebut reklame. (Ayunda, 2011) 

Uraian di atas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang 

selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan Judul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK 

REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI” 

 



 
 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bekasi. 

2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak reklame oleh wajib pajak pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 

3. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak reklame pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bekasi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan  

Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan penulis dimaksudkan untuk 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademis, guna menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bekasi. 

2. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak reklame oleh wajib pajak 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 

3. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan pajak reklame pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. Penulis  

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak 

Reklame, di samping itu sebagai sarana untuk membandingkan penerapan 



 
 

ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti kuliah dengan praktik di 

lapangan. 

2. Dispenda Kota Bekasi 

Sebagai masukan dan informasi untuk instansi guna memperbaiki serta 

meningkatkan  kinerja yang ada sehingga menjadi lebih baik. 

3. Pihak Lain  

hasil tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan, 

bahan kepustakaan dan bahan penelitian lebih lanjut, khususnya bidang 

studi perpajakan. 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir  

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan pada suatu 

perusahaan pada saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan praktik 

kerja yang dilaksanakan. 

Metode serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam praktik kerja 

ini, yaitu:  

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

1) Observasi (Observation) yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan 

meninjau secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan.  

2) Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab secara langsung dengan karyawan atau pihak yang berhubungan 

langsung dan relevan dengan objek yang diteliti.  

3) Kerja Praktik (Work Practice) yaitu penulis ikut terlibat langsung di 

bagian yang terkait.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian kepustakaan di peroleh melaui pengumpulan data dan informasi 

literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di bangku kuliah 

maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan yang akan 

dibahas. 

 



 
 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan melakukan kerja praktik pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yang berlokasi di Jalan Jalan Ir. H. Juanda No. 100 

Bekasi. Waktu penelitian mulai tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 

April 2015. 


