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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dengan digantikannya Undang-Undang otonomi dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

maka gerak Pemerintah Daerah sudah semakin besar dan luas dibandingkan pada 

masa sebelumnya. Disini jelas bahwa pemerintah daerah semaksimal mugkin 

untuk menggali potensi yang ada didaerahnya masing-masing Berlomba untuk 

mensejahterakan masyarakatnya dengan hasil bumi yang tersedia.  

Begitu besar pengaruh perubahan Undang-Undang bagi Pemerintah Daerah. 

Hakekat mendasar otonomi daerah sebagaimana yang dimaksud denganUndang- 

Undang tentang pemerintahan daerah adalah untuk memperdayakan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat 

pemerataan, keadilan denagan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. 

Berkaitan dengan itu,kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pengelolahan pembangunan, 

pengelolahan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Hal itu 

dimaksudkan agar Daerah otonomi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. 

Dalam menjalankan roda pemerintahan,khususnya pemerintahan daerah 

tentunya akan memerlukan biaya yang jumlahnya sangat besar yang salah satunya 

bersumber dari pajak. 
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 Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Untuk sebuah kabupaten 

khususnya Kabupaten Kampar,ada jenis-jenis pajak yang ditetapkan sebanyak 10 

(sepuluh) jenis pajak daerah,yaitu: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Reklame 

4. Pajak Hiburan 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C 

7. Pajak Air Tanah 

8. Pajak Parkir 

9. Pajak Bumi dan Bangunan 

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bngunan 

Salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar dari sekian banyak 

jenis pajak adalah melalui pajak reklame.. Kabupaten Kampar memungut pajak 

reklame karena dianggap sangat potensial dan bisa meningkatkan PAD kabupaten 

kampar. Serta diharapkan bisa menambah keuangan dan kas daerah.  

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama atau tulang punggung 

penerimaan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan 

pembangunan. 

Untuk melaksanakan pembangunan, daerah membutuhkan dana 

pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut 



3 
 

 
 

setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan 

kebutuhan masyarakat. 

Kabupaten/Kotamadya berwewenag untuk memungut pajak reklame,dan 

setiap Kabupaten/kotamadya harus menetapkan target penerimaan pendapatan 

dari pajak Reklame,serta melaksanakan pemungutan dan pengawasannya secara 

optimal.  Realisasi penerimaan pendapatan Pajak Reklame akan tergantung dari 

proses pelaksanaan dan pengawasan pemungutannya. 

Dengan adanya berbagai potensi pajak yang dapat dipungut diharapkan 

pemerintah kabupaten kampar mampu memanfaat segenap potensi yang ada yaitu 

dengan melakukan pemungutan pajak dari masyarakat. Akan tetapi salah satu 

yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten kampar adalah masalah 

pelaksanaan pemungutan pajak daerah dikabupaten kampar. Hal yang kirannya 

mendapat perhatian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah 

pendataan, wajib pajak, serta aparat pemungut pajak. Kesemuannya ini 

berhubungan dengan tertib organisasi administrasi, kepegawaian, dan operasional 

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Dengan demikian berarti 

dengan didukung oleh organisasi dan administrasi serta aparat yang mengatur 

dengan baik akan menunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 

Pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar diketahui bahwa pendapatan asli 

daerah sektor pajak reklame pada tahun anggaran 2012 target 

Rp.465.120.200,sedangkan realisasnya Rp.545.286.812, tahun anggaran 2013 

target Rp.635.120.200, sedangkan realisasinya Rp.491.721.191,tahun anggaran 

2014 target Rp.577.382.000,sedangkan realisasinya Rp.504.478.910, tahun 
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anggaran 2015 target Rp.500.000.000,sedangkan realisasinya 

Rp.605.068.128.untuk lebih jelasnya PAD Kabupaten Kampar dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 1.1 

PAD Kabupaten Kampar tahun 2012  s/d 2016  dari sektor pajak reklame 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2012 Rp.465.120.200 Rp.545.286.812 

2013 Rp.635.120.200 Rp.491.721.191 

2014 Rp.577.382.000 Rp.504.478.910 

2015 Rp.500.000.000 Rp.605.068.128 

2016 Rp.573.081.716 Rp.644.456.791 

Sumber : Dispenda Kampar 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Kampar sektor pajak reklame pada tahun 2012 target 

Rp.465.120.200,sedangkan realisasinya Rp Rp.545.286.812,pada tahun anggaran 

2013 target Rp.635.120.200, sedangkan realisasinya Rp.491.721.191,tahun 

anggaran 2014 target Rp.577.382.000, sedangkan realisasinya Rp.504.478.910, 

tahun anggaran 2015 target Rp.500.000.000, sedangkan realisasinya 

Rp.605.068.128. Tahun anggaran 2016 target Rp.573.081.716,sedangkan 

realisasinya Rp.644.456.791.Berdasarkan data diatas diketahui ternyata 

penerimaan pajak reklame belum sesuai dengan target yang diharapkan. anggaran 
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pajak reklame tahun 2013 dengan  target Rp.635.120.200, sedangkan realisasinya 

Rp.491.721.191,tahun anggaran 2014 target Rp.577.382.000,sedangkan 

realisasinya Rp.504.478.910, kurangnya penerimaan pajak sesuai dengan target 

menandakan adanya kekurangan dari aspek pelaksanaan pemungutan pajak, dan 

pengawasannya. 

Cara penetapan target dari pajak reklame ini adalah dilihat dari realisasi 

tahun pajak sebelumnya, misalnya target pajak reklame tahun 2013 

Rp.635.120.200, sedangkan realisasinya Rp.491.721.191. maka terget pajak dari 

tahun 2014 akan menurun. pihak DPRD,Badan Pendapatan Daerah dan kantor 

perizinan pajak reklame ini juga berperan penting dalam penetapan target pajak 

reklame. 

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis 

pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur 

dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Adapun 

salah satu objek pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar adalah Pajak Reklame. 

Penelitian ini cukup menarik dilakukan karena dapat meningkatkan 

pendapatan dari sektor pajak reklame. Fenomena dalam penelitian ini adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak reklame karena tingkat 

pengetahuan wajib pajak rendah, dan pemerintah kurang dalam hal 
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pelaksanaan,dan pengawasan pajak secara langsung sehingga dapat 

mengakibatkan tidak tercapainya terget dalam pajak reklame. 

Penulis tertarik untuk meneliti pajak reklame ini karena diantara berbagai 

jenis pajak yang lain ,seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan 

jalan,pajak parkir,pajak mineral bukan logam,pajak bumi dan bangunan,dan pajak 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencapai target penerimaan pajak. 

Untuk lebih jelas pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar tahun 2014 s/d 2016   

Pendapatan 

Asli Daerah 

2014 2015 2016 

Target  Realisasi  Target  Realisasi  Target  Realisasi  

Pajak restoran 

Rp.2.800.000.

000 

Rp.5.050.157.

043 

Rp.3.100.000

.000 

Rp.4.789.234.

774 

Rp.3.330.234.

388 

Rp.4.085.757.

862 

Pajak hiburan 
Rp.580.000. 

000 

Rp.883.256. 

460 

Rp.580.000. 

000 

Rp.1.104.298. 

704 

Rp.1.514.764.

761 

Rp.1.647.815.

870 

Pajak 

penerangan 

jalan 

Rp.20.567.43

2. 729 

Rp.27.051.70

6.513 

Rp.24.695.22

2.873 

Rp.28.202.67

0.268 

Rp.30.879.34

3. 710 

Rp.33.600.6

27.105 

Pajak parkir  Rp.5.000.000 
Rp.109.772. 

075 

Rp.60.000.00

0 
Rp.143.739.691 

Rp.105.537.9

94 

Rp.114.092.9

94 

Pajak air tanah 
Rp.524.882. 

183 

Rp.2.728.464. 

208 

Rp.724.882. 

183 

Rp.3.195.636.

477 

Rp.1.562.280.

536 

Rp.1.624.204.

560 

Pajak mineral 

bukan logam 

dan batuan 

Rp.9.378.000. 

000 

Rp.2.458.724.

463 

Rp.2.450.00

0. 000 

Rp.2.782.549.

216 

Rp.1.742.417. 

403 

Rp.2.237.967.

384 

Pajak bumi dan 

bangunan 

Rp.7.489.798. 

765 

Rp.10.866.57

5.173 

Rp.8.238.778.

642 

Rp.10.799.934.

448 

Rp.10.029.98

2.233 

Rp.10.414.41

9.416 

Bea perolehan 

hak atas tanah 

dan bangunan  

Rp.6.500.000. 

000 

Rp.10.281.92

9.727 

Rp.6.500.000. 

000 

Rp.8.915.758.

780 

Rp.10.678.70

0.944 

Rp.11.950.17

9.850 
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Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui 

mendalam tentang pelaksanaan,dan pengawasan penerimaan pajak reklame 

dikabupaten kampar. 

Penelitian sekarang ini adalah pernah diteliti oleh  Nur Samsiah (2015) yang 

berjudul Pengaruh Pelaksanaan,dan Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran 

Terhadap Penerimaan Pendapatan pajak Restoran, di dinas pariwisata dan 

kebudayaan dikabupaten kampar. 

Pada penelitian sekarang ini berdasarkan keterbatasan penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan populasi /subjek penelitiannya di 

kabupaten kampar, data sampel diambil dengan menggunakan data primer, di 

Badan Pendapatan Daerah. Perbedaan penelitian  sebelumnya yaitu penerimaan 

pendapatannya berupa pajak reklame, yang  guna untuk mendeteksi penerimaan 

pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar.  

Alasan dijadikannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai 

objek penelitian, karena adanya masalah dalam pelaksanaan, dan pengawasan 

pegawai pajak dalam pengurusan pajak reklame. 

Maka peneliti akan mengangkat judul penelitian,“PENGARUH 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK, DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN 

PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME 

DIKABUPATEN KAMPAR 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

2. Bagaimana pengaruh pengawasan pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

3. Bagaimana pengaruh Pelaksanan, dan pengawasan pemungutan pajak 

reklame terhadap penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

3. Untuk Mengetahui pengaruh Pelaksanaan,dan pengawasan pemungutan pajak 

reklame terhadap penerimaan pendapatan pajak reklame dikabupaten kampar. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis,sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 



9 
 

 
 

2. Bagi pemerintahan kabupaten kampar, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan informasi berupa bukti empiris tentang pengaruh 

pelaksanaan, dan pengawasan pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan pendapatan pajak reklame pada Pemerintah kabupaten kampar 

dan juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota / 

Pemerintah Kabupaten kampar di tahun-tahun yang akan datang.  

3. Bagi peneliti selanjutnya,  hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi dan melakukan penelitian sejenis dimasa yang 

akan datang. 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga 

bab terakhir. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dengan urutan sebagai 

berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN. 

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan 

teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.  
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BAB III :Bab ini merupakan bab metodologi penelitian , yang meliputi jenis 

dan sumber data , objek penelitian dan penentuan sampel, definisi 

dan operasional variabel serta analisis data. 

BAB IV :Bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan yang memaparkan 

hasil penelitian beserta pembahasannya dan menyajikan hasil 

pengolahan data dan analisis atas hasil pengolahan tersebut. 

BAB V :Bab ini merupakan bab penutup, berisikan kesimpulan mengenai 

hasil penelitian dan diuraikan pula keterbatasan penelitian serta 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


