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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Pendapatan asli daerah   

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah,untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian,daerah mampu melaksanakan otonomi,yaitu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri. (Ahmad Yani, 2002: 45)  

Dengan diubahnya undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak dan 

retribusi daerah menjadi undang-undang No.34 Tahun 2000,diharapkan daerah 

lebih memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan otonomi. Daerah 

diberi kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah agar dapat 

dioptimalkan pendapatan asli daerah. (Adrian Sutedi, 2008: 14) 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi 

fiskal,untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat 

digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. (Adrian Sutedi, 2008: 14) 

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan 

dipungut berdasarkan peraturan daerah dan dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi;pajak 

daerah,retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) 

daerah,dan pendapatan asli daerah yang sah. (Marihot P. Siahaan, 2006:15). 
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Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan 

daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar PAD yang 

dihasilkan,semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai 

pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Tingkat PAD juga merupakan korelasi tolak ukur keberhasilandari otonomi 

daerah. (Icuk dan Mochamad Novelsyah, 2012: 13) 

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang 

digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak 

daerah,hasil retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Ahmad Yani, 2002:15) 

2.1.2. Penerimaan Pendapatan  

Bambang Rianto (2011), Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah 

pajak hotel dan restoran,yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak hotel 

dan restoran adalah kabupaten/kotamadya. Setiap kabupaten/kotamadya  harus 

menetapkan target penerimaan pendapatan dari pajak hotel dan restoran serta 

melaksanakan pemungutan dan pengawasannya secara optimal. Realisasi 

penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran akan bergantung dari proses 

pelaksanaan pemungutannya. 

Melda Yani (2012), Menurut Donald E. Keiso dan J. Wetget yang 

diterjemahkan oleh herman wibowo dalam buku Akuntansi intermediate, bahwa 

Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari 

penyerahan atau produksi barang,pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba 
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lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang bersinambungan 

selama suatu periode” 

Sedangkan menurut Accounting Principle Board  dikutip oleh Theodorus 

Tuanakotta (2003:153) dalam buku Teori akuntansi,pengertian pendapatan adalah 

“pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan 

barang dan jasa (Melda Yani, 2012). 

Bambang Rianto (2011), Penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran 

adalah penerimaan pajak yang sesuai dengan target atau lebih dari yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya realisasi dari terget yang ditetapkan maka 

diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif oleh dinas perpajakan 

daerah kebupaten kampar,sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran dalam 

pemungutan dapat dihindari. 

2.1.3. Pelaksanaan Pemungutan 

Bambang Rianto (2011) Proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan 

restoran mengacu pada keputusan menteri dalam Negeri No. 34 Tahun 1999 

tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah,retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten 

pelalawan.Pelaksanaan pemungutan tersebut merupakan pedoman bagi aparat / 

unit  kerja yang terkait dalam pengolaan pajak daerah, serta sebagai upaya dalam 

rangka menigkatkan penerimaan dan tarif administrasi pajak daerah. Pelaksanaan 

pemugutan pajak hotel dan restoran diawali dari pendaftaran sampai dengan 

pelaksanaan pengembilan kelebihan pembayaran pajak pajak dan restoran. 
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Pelaksanaan atau directing,pelaksanaan atau penggerakan adalah hubungan 

antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap 

bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif 

dan esfisien untuk tujuan perusahaan yang nyata. Jadi pelaksanaan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing,mengarahkan, 

mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu 

kegiatan usaha. (Brantas, 2009:95) 

Ratna Dewi (2011) dalam penelitian Adrian Heryanto (2016), pajak daerah 

dan retribusi daerah memiliki peranan yang efektif dalam pemungutan untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).   

Menurut Djamu Kertabudi (2007:11) pemungutan adalah: “Suatu rangkaian 

kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjekpajak/retribusi, serta 

pengawasan penyetorannya”. 

Isda Jauhariyyah. (2010) Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemungutan adalah kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya. 

Dalam penelitian Meiva Safta Ekawati (2013) Pemungutan pajak daerah 

adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

pajak datau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib 

retribusi serta pengawasan penyetorannya (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000). 
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Asas pemberian kepercayaan kepada anggota masyarakat berarti bahwa 

tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada wajib 

pajak,pemerintah hanya berfungsi membina,meneliti,dan mengawasi pelaksanaan 

kewajiban perpajakan tersebut. Delam kaitan ini,wajib pajak harus 

menghitung,memperhitungkan dan membayar dan serta melaporkan sendiri 

pajaknya yang terutang. (Soemarso,2006 :8) 

Dalam penelitian Meiva Safta Ekawati (2013) pelaksanaan pemungutan 

pajak adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti undang-undang dan 

atau peraturan pemerintah guna mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak 

(khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam 

rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan. 

2.1.4. Pengawasan Pemungutan 

Bambang Rianto (2011), Salah satu tahapan yang penting dalam 

keberhasilan pemungutan pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib 

pajak telah melaksanakan kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, 

kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pengawasan terhadap 

wajib pajak. Pengawasan pemungutan pajak hotel dilakukan oleh petugas 

perencanaan dan pengendalian operasional dengan cara melakukan pemeriksaan 

secara mendadak terhadap wajib pajak, melakukan pemantauan dan pengendalian 

atas seluruh kegiatan pemungutan, menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap 

wajib pajak yang menunggak dan terhadap aparatur yang melanggar aturan,serta 

meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.   
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Pengawasan adalah kemampuan atau pencapaian pengukuran yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan organisasi yang bertujuan agar 

pelaksanaan memiliki arahan yang dapat dan pencapaian hasil menjadi optimal 

khususnya pada pemungutan pajak dinas perpajakan daerah kabupaten kampar.  

Bambang Rianto (2011), Pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran 

dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran dan kecurangan 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran ini, dan bertujuan untuk 

memudahkan pengendalian wajib pajak dan petugas yang bertugas dilapangan. 

Eka Marta Diana (2015), menurut Sodono Sukimo (2004:98), pengawasan 

dapat dirumuskan sebagai proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa 

suatu kegiatan dilaksanakan secara terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian,tindakan kooperatif 

terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran 

yang dituju. 

Dalam rangka pengawasan,peraturan daerah yang menetapkan pajak daerah 

disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama lima belas hari setelah 

ditetapkan. Penetapan jangka waktu lima belas hari telah mempertimbangkan 

administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh. Dalam 

hal ini peraturan daerah tersebut disampaikan kepada menteri dalam negeri dan 

menteri keuangan. (Marihot P. Siahaan, 2005:67) 

2.1.5. Pajak Daerah 

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang atas 

penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara 
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tanpa mendapat kontraprestasi. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, 

namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada 

negara bisa berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan 

barang-barang lainnya ( Fidel. 2010 : 4 ). 

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif 

warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai 

keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur 

dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa 

dan negara. ( Rimsky. 1997 : 5 ) 

pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang ,sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatka balas jasa secara 

langsung.pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untu mencapai 

kesejahteraan umum. (Adrian Sutedi,2011,4) 

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontra prestasi /balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dalah pembayaran wajib yang 

dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang 

berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan 

paksaan. dengan demikian,akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang 
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pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin 

adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah 

tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Marihot P. Siahaan, 

2006:7). 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintahan daerah dengan peraturan daerah (Perda),yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Marihot P. Siahaan, 

2006:10). 

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis 

besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan, dan pajak rokok. 

 Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat 

Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan 

galian golongan C, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 
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bangunan perdesaan dan perkotaan,dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (Mardiasmo, 2011: 13). 

Pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah meliputi, 

a. Pendapatan asli daerah 

- Pajak daerah; Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Reklame,Pajak 

Hiburan,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Pengambilan Bahan Galian C,Pajak 

Air Tanah,Pajak Parkir.Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah Dan Bangunan. 

- Retribusi daerah; retribusi pelayanan kesehatan,retribusi pelayanan parkir 

ditepi jalan umum,retribusi pelayanan kebersihan,retribusi pelayanan 

pasar, dan lain-lainnya. 

- Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; jasa giro, rekening deposito. 

b. Dana perimbangan 

- Bagi hasil pajak 

- Bagi hasil bukan pajak 

- Dana alokasi umum 

- Dana alokasi khusus 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

- Dana bagi hasil pajak dari privinsi 

- Dana penyesuaian 

Pengelola dan pemungutan pajak adalah pemerintah. Di Indonesia, 

pemerintah secara umum dibagi menjadi pemerintaha pusat dan pemerintahan 
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daerah. Pemerintahan pusat lebih mengurusi semua kepentingan negara pada 

umumnya, sedangkan pemerintahan daerah hanya mengurusi kepentingan 

daerahnya saja. ( Rimsky. 1997 : 28 ) 

Dari pembagian diatas  pengelola dan pemungutan pajak di Indonesia juga 

menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola atau 

dipungut oleh negara, seperti : pajak penghasilan (PPH),pajak pertambahan nilai 

atas barang /jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPN)  dan (PPnBM), pajak 

bumi dan bangunan (PBB),dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak 

yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 

untuk kepentingan daerah itu sendiri, seperti pajak reklame, pajak pembangunan1, 

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama,pajak tontonan,pajak penerangan 

jalan,pajak anjing dan pajak daerah lainnya. ( Rimsky. 1997 : 29 ) 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan,pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ( 

Yusdianto Prabowo. 2004 : 2 ): 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)  

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansii) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Hukum pajak atau hukum fiskal dirumuskaan sebagai ; “ Keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas 
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negara,sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik,yang mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-

badan(hukum)yang berkewajiban membayar pajak” (Safri Nurmantu,  2003: 114). 

Hukum pajak menurut landasan kerja bagi pemerintah mempunyai peranan 

yang sangat dominan dan penting,sebab inti hakekat hukum administrasi negara 

menurut Sjachran Basah adalah dimungkinkan administrasi negara 

(pemerintah)untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib 

pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara(dalam arti mengatur kehidupan 

warganya dalam pengeluaran ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat 

hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri. (Siti 

Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010: 23)  

Pemahaman pajak perspektif hukum  menurut soemitro merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan 

tertentu kepada negara. negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang 

pajak tersebut  harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari 

pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus 

berdasarkan undang-undang sehingga menjamin dengan adanya kepastian 

hukum,baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai 

pembayar pajak.(Adrian Sutedi,2011,2) 

2.1.6. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak 

reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 
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Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada 

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu 

jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah 

kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan 

pajak daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum 

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemugutan pajak reklame di 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (Marihot P. Siahaan, 2006:323) 

Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Reklame adalah benda,alat,perbuatan,atau media yang menurut bentuk dan 

corak ragamnya untuk tujuan komersial,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 dilihat,dibaca,dan didengar dari suatu 

tempat oleh umum,kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 

reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak 

lain yang menjadi tanggungannya. 

c. Perusahaan jasa periklanan /biro reklame adalah badan yang bergerak 

dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang 

ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame . 



23 
 

e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun,meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum 

f. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin 

terbatas. 

g. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat 

SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan 

permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik 

data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang. 

h. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota 

perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak 

yang berfungsi sebagai ketetapan pajak. 

Dasar  hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota 

adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 

peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, peraturan 

daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak reklame, keputusan 

bupati atau walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan 

pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada kabupaten/kota 

dimaksud (Marihot,325:2016). 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau 

perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah 
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kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak 

reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini : (Marihot,273-274 :2006). 

a. 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 sebaginya 

baik bersinar maupun yang disinari. 

b. Reklame megatron, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar 

berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan tulisan 

berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan 

tenaga listrik. 

c. Reklame kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

bahan kain,termasuk kertas,plastik,karet,atau bahan lainyang sejenis dengan 

itu. 

d. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk 

lembaran,diselenggaran dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada 

suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm
2
 per lembar. 

e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan,diberikan,atau dapatdiminta dengan 

ketentuan tidak untuk ditempelkan,diletakkan,dipasang,atau digantungkan 

pada suatu benda lain 

f. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan 

atau ditempelakan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakn 

kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang 
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g. Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan 

menggunakan gas,laser,pesawat,atau alat lain yang sejeni 

h. Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

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

parantaraan alat 

i. Reklame film atau slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan 

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

sejenis,sebagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarkan pada layar atau 

benda lain yang ada diruangan  

j. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau tampa disertai suara. 

Pada pajak reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggaran atau melakukan  pemesanan reklame. Sementara 

itu,wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyanggarakan reklame. 

Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri,wjib pajak reklame adalah 

orang pribadi atau badan tersebut. . (Marihot,327:2006) 

Dasar pengenaan pajak reklame,tarif dan cara perhitungan pajak reklame 

(Marihot,275:2006) adalah sebagai berikut: 

a. Dasar pengenaan pajak reklame 

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR) yaiti nilai 

yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 

NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penetapa,jenis,jangka waktu 



26 
 

penyalenggaraan,dan ukuran media reklame. NSR dihitung berdasarkan,Besarnya 

biaya pemasangan reklame,Besarnya biaya pemeliharaan reklame, Lama 

pemasangan reklame,Nilai strategis lokasi,Jenis reklame. (Marihot,328:2006) 

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah 

dan hasil perhitungan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Tarif pajak 

reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan paling tinggi 

sebesar 25%.  Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak 

reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.   

cara menghitung pajak reklame; 

 

Nilai sewa reklame  ×   25 % 

 

Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Nilai 

sewa reklame dihitung dengan rumus : 

Nilai Sewa Reklame =Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai 

Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) 

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran / 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, 

termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi 

listrik,pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, 

pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan, dan lain-lain sebagainya 

sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, 

dan terpasang ditempat yang telah diizinkan. 

Sedangkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran 

nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut,berdasarkan 
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kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan 

dibidang usaha. 

Basarnya NJOR dihitung dengan rumus : 

NJOR = (Ukuran Reklame × Harga Dasar Ukuran Reklame) + 

 (Ketinggian Reklame × Harga Dasar Ketinggian Reklame) 

Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut :   

 

NSPR = (NFR + NSP + NF) × Harga Dasar Nilai Strategis 

b. Tarif pajak reklame 

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh lima persen 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerinta kabupaten/kota 

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota.  

c. Perhitungan pajak reklame 

Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan 

pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak terutang = tarif pajak × dasar pengenaan pajak 

         = tarif pajak × nilai sewa reklame  

Untuk mendapatkan data wajib pajak,dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali 

dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan,berupa formulir pendaftaran 

dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen 
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disampaikan kepada wajib pajak,wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan 

jelas,lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya,petugas 

pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib 

pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan 

sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD. 

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Nur Samsiah (2015) penelitian ini berjudul Pengaruh Pelaksanaan,dan 

Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan pajak 

Restoran di kabupaten kampar.sampel dari penelitian ini ada 31 sampel.Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa Hasil dari uji simultan besarnya F hitung sebesar 852 

dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel pelaksanaan dan pengawasan signifikan dapat mempengaruhi 

penerimaan.  

Eka Marta Diana (2015)penelitian ini berjudul Analisis Efektifitas 

Pelaksanaan,dan Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan pajak 

hotel di kabupaten kampar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap efektifitas pelaskanaan dan pengawasan pajak hotel 

terhadap penerimaan pendapatan pajak hotel dikabupaten kampar. Artinya setiap 

pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik,maka akan berpengaruh 

terhadap sebuah pendapatan dalam pemungutan pajak hotel dikabupaten kampar. 

Melda Yani (2012) penelitian ini berjudul Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan 

Dan Pengawasan Pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan Pajak 

di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menyimpulkan bahwaSecaraparsial masing-
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masing variabel efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel, efektivitas 

pengawasan pemungutan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar. 

Bambang Rianto (2011) Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Dan Pengawasan 

Pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Pelalawan.Ini menunjukkan bahwa secara persial dengan tarif  

signifikasi sebesar 5% masing-masing variabel efektifitas pelaksanaan dan 

pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran dan  berpengaruhi positif dan 

signifikan terhadap  penerimaan pendapatan asli daerah dikabupaten pelalawan. 

Sri Watini (2010) Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan 95%, pengumpulan pajak reklame tidak memiliki dampak signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah dan korelasi antara pajak reklame dan 

pendapatan pajak daerah sangat lemah. 

Mawar Dwi Putranty (2008) penelitian ini berjudul Pengaruh penerimaan 

pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini 

dilakukan pada dinas pendapatan daerah Jakarta Barat II. Populasi dan sampel 

dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame dan pajak restoran dari 

tahun 2002 s/d 2007 pertahun.Ini menunjukkan bahwa pada kinerja dalam 

pemungutan pajak reklame Jakarta Barat II sangat baik, karena realisasi pajak 

reklame lebih besar dari pada target yang direncanakan atau yang ditetapkan. Dan 

begitu juga sebaliknya pada pemungutan pajak restoran pada target yang 

direncanakan atau yang ditetapkan. 
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Berikut ringkasan tabel dari hasil penelitian terdahulu dibawah ini: 

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian 
Judul Variabel Sampel  Hasil Penelitian 

Nur 

Samsiah 

(2015) 

 

Pengaruh 

Pelaksanaan,dan 

Pengawasan 

Pemungutan Pajak 

Restoran Terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan pajak 

Restoran di 

kabupaten kampar. 

Variabel Independen : 

Pelaksanaan,dan 

Pengawasan Pajak 

Restoran 

Variabel Dependen: 

Penerimaan 

Pendapatan pajak 

Restoran 

31 pegawai Hasil dari uji 

simultan besarnya 

F hitung sebesar 

852 dan dengan 

tingkat signifikan 

sebesar 0.000. jadi 

dapat disimpulkan 

bahwa variabel 

pelaksanaan dan 

pengawasan 

signifikan dapat 

mempengaruhi 

penerimaan. 

Eka Marta 

Diana 

(2015) 

 

 

Analisis Efektifitas 

Pelaksanaan,dan 

Pengawasan Pajak 

Hotel Terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan pajak 

hotel di kabupaten 

kampar. 

Variabel Independen : 

Evektifitas 

Pelaksanaan,dan 

Pengawasan Pajak 

hotel  

Variabel Dependen: 

Penerimaan 

Pendapatan pajak 

hotel 

Kepala Dinas, 

sekretaris,serta 

struktur 

bagian-bagian 

yang termasuk 

dalam kantor 

dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

Pengaruh yang 

cukup signifikan 

terhadap efektifitas 

pelaskanaan dan 

pengawasan pajak 

hotel terhadap 

penerimaan 

pendapatan pajak 

hotel dikabupaten 

kampar. Artinya 

setiap pelaksaan 

dan pengawasan 
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dilaksanakan 

dengan baik,maka 

akan berpengaruh 

terhadap sebuah 

pendapatan dalam 

pemungutan pajak 

hotel dikabupaten 

kampar. 

Melda 

Yani 

(2012)  

 

 

Pengaruh 

Efektifitas 

Pelaksanaan Dan 

Pengawasan 

Pemungutan pajak 

hotel terhadap 

penerimaan 

pendapatan Pajakdi 

Kabupaten Kampar 

Variabel Independen : 

Efektifitas 

Pelaksanaan Dan 

Pengawasan 

Pemungutan pajak 

hotel  

Variabel Dependen: 

penerimaan 

pendapatan Pajak 

Kepala Dinas, 

sekretaris,serta 

struktur bagian-

bagian yang 

termasuk dalam 

kantor dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar,dengan 

total sampel 

keseluruhan 36 

orang pegawai 

yang telah 

menjabat 5 

tahun didinas 

tersebut. 

Secaraparsial 

masing-masing 

variabel efektivitas 

pelaksanaan 

pemungutan 

pajak 

hotel,efektivitas 

pengawasan 

pemungutan pajak 

hotel berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan pajak 

hotel di Kabupaten 

Kampar. 

Bambang 

Rianto 

(2011)  

 

 

Pengaruh 

Efektifitas 

Pelaksanaan Dan 

Pengawasan 

Pemungutan pajak 

Variabel Independen : 

Efektifitas 

Pelaksanaan dan 

pengawasan.  

Variabel Dependen: 

Perwakilan 

dari pegawai 

DPKKD 

kabupaten 

Pelalawan. 

Ini menunjukkan 

bahwa secara 

persial dengan tarif  

signifikasi sebesar 

5% masing-masing 
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hotel dan restoran 

terhadap 

penerimaan 

pendapatan asli 

daerah di 

Kabupaten 

Pelalawan  

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Keseluruhan 

sampel 

sebanyak 40 

orang pegawai 

variabel efektifitas 

pelaksanaan dan 

pengawasan 

pemungutan pajak 

hotel dan restoran 

dan  berpengaruhi 

positif dan 

signifikan terhadap  

penerimaan 

pendapatan asli 

daerah dikabupaten 

pelalawan. 

Sri Watini 

(2010) 

Pengaruh 

Pemungutan Pajak 

Reklame Terhadap  

Penerimaan Pajak 

Daerah Kota 

Bandung 

Variabel Independen : 

Pemungutan pajak 

reklame 

Variabel Dependen: 

Penerimaan pajak 

daerah 

Penerimaan 

Pajak Reklame 

dan Pajak 

Daerah Kota 

Bandung tahun 

2005 s.d. tahun 

2009. 

Penelitian 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

kepercayaan 95%, 

pengumpulan 

pajak reklame 

tidak memiliki 

dampak signifikan 

terhadap 

penerimaan pajak 

daerah dan korelasi 

antara pajak 

reklame dan 

pendapatan pajak 

daerah sangat 

lemah. 

Mawar 

Dwi 

Pengaruh 

penerimaan pajak 

Variabel Independen : 

penerimaan pajak 

Laporan 

penerimaan 

Ini menunjukkan 

bahwa pada kinerja 
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Putranty 

(2008) 

 

 

 

reklame dan pajak 

restoran terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

reklame dan pajak 

restoran. 

 Variabel Dependen: 

Pendapatan Asli 

Daerah 

pajak reklame 

dan restoran 

selama enam 

tahun, dari 

tahun 2002-

2007. 

dalam pemungutan 

pajak reklame 

Jakarta Barat II 

sangat baik, karena 

realisasi pajak 

reklame lebih besar 

dari pada target 

yang direncanakan 

atau yang 

ditetapkan. Dan 

begitu juga 

sebaliknya pada 

pemungutan pajak 

restoran pada target 

yang direncanakan 

atau yang 

ditetapkan. 

 

2.3. Pandangan Dalam Islam 

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan nama adh-Dharaib atau bisa 

disebut al-Muks yang artinya adalah,”pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para 

penarik pajak”. Menurut Imam Al-Ghazali dari imam Al-Juwaini, pajak ialah apa 

yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya 

dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat  mencukupi (kebutuhan 

Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di Baitul Mal. 

Dari pernyataan diatas,ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau 

adh-dharibah diantaranya adalah : 

a. al-Jizyah (Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam) 
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b. al-Kharaj (Pajak bumi yang dimiliki oleh negara) 

c. al-Usyr (Bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara 

Islam) 

Berdasarkan istilah-istilah (al-Jizyah, al-Kharaj, al-Usyr) kita dapatkan bahwa 

pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan 

islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak diwajibkan kepada 

kaum muslimin,para ulama dari zaman sahabat tabi’in hingga sekarang berbeda 

pendapat di dalam menyikapinya. 

Pemungutan pajak berdasarkan pada Al-quran terdapat dalam surat At-

Taubah ayat 29 : 

َ ي ِدينُوىَ  ِدييَ  ُسولُهُۥ وَ  ل  ر  َزمَ  ٱّلَلَُ و  ا ح  ُهوىَ  ه  زِّ َ يُح  اِخزَِ وَ  ل  َ بِٱْلي ْومَِ ٱْلء  َ يُْؤِهنُوىَ  بِٱّلَلَِ وَ  ل  تِلُواَ  ٱلَِذييَ  ل    ق َٰ

ِغُزوىَ  تَىََٰ يُْعطُواَ  ْلِجْشي ة َ ع ي ي د َ  وَ  هُنَْ ص َٰ بَ  ح  قَِّ ِهيَ  ٱلَِذييَ  أُوتُواَ  ٱْلِكت َٰ  ٱْلح 

Artinya: 

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 

Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk”(QS. At-Taubah :29) 

Allah subhanahuwata’ala tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu 

dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas 

dirinya, juga atas segenap makhluk-nya. Rasulullah SAW pernah bersabda : 

ِويَْ                     اه  ز  لَ  أ مَْ ح  َل  الَ  أ ِهيَْ ح  ذَ  اْلو  ا أ خ  ْزءَُ بِو  َ يُب الِي اْلو  اىَ  ل  ه  ل ى النَاصَِ س   ل ي أْتِي يََ ع 



35 
 

Artinya: 

“sesungguhnya akan datang kepada manusia satu zaman saat manusia tidak 

peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari yang halalkah atau yang haram 

(HR. Bukhori Al-Buyu’). 

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata ditanah air kita adalah 

diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara 

umum,terutama kaum muslim,dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk 

kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Sementara bagi mereka yang punya “uang” 

berbondong-bondong untuk menguransikan sebagian hartanya,guna mendapat 

“pesangon” dimasa mendatang. Sungguh ironi, perbedaan penggunaan harta yang 

dikembalikan. 

2.4. Kerangka Berfikir 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan,Pengawasan 

dan Pengetahuan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan 

Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Variabel Independen             Variabel Dependen 

 

Pelaksanaan Pemungutan 

           (XI)               

                             H1 

  

    Penerimaan Pendapatan   

 Pengawasan Pemungutan  H2 Reklame 

             (X2)        (Y) 

  

    

  

 

 

  

  

 H3 

 

 

 

 

 

Sumber : Penelitian Nur Samsiah (2015) 
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2.5. Hipotesa 

Pengaruh Pelaksanaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Reklame 

Bambang Rianto (2011) Proses pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan 

restoran mengacu pada keputusan menteri dalam Negeri No. 34 Tahun 1999 

tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah,retribusi daerah dan 

pendapatan lain-lain yang telah diatur dalam peraturan daerah  

H1 :Diduga pelaksanaan pemungutan pajak Reklame mempengaruhi 

penerimaan pajak Reklame dikabupaten kampar 

Pengaruh Pengawasan Terhadap Penerimaan Pendapatan Reklame 

Eka Marta Diana (2015), menurut Sodono Sukimo (2004:98), pengawasan 

dapat dirumuskan sebagai proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa 

suatu kegiatan dilaksanakan secara terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan 

yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian,tindakan kooperatif 

terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran 

yang dituju.  

Bambang Rianto (2011), Pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran 

dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran dan kecurangan 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran ini, dan bertujuan untuk 

memudahkan pengendalian wajib pajak dan petugas yang bertugas dilapangan. 

H2 :Diduga pengawasan pemungutan pajak Reklame mempengaruhi 

penerimaan pajak Reklame dikabupaten kampar. 
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Pengaruh Pelaksanaan, dan Pengawasan Pemungutan Pajak Reklame 

Terhadap Penerimaan Pendapatan Reklame. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Marta Diana (2015), Dalam suatu negara 

pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur seluruh kepentingan 

masyarakat.dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang 

jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. 

Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya 

bersumber dari pajak. Analisis efektifitas pelakanaan dan pengawasan pajak hotel 

terhadap penerimaan pendapatan pajak hotel dikabupaten kampar. Artinya setiap 

pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan baik,maka akan berpengaruh 

terhadap sebuah pendapatan dalam pemungutan pajak hotel dikabupaten kampar. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antar pelaksanaan atau 

implementasi pemungutan pajak dengan pengendalian atau pengawasan dan 

pengetahuan terhadap penerimaan pajak tersebut. 

H3 :Diduga pelaksanaan,dan pengawasan pemungutan pajak reklame 

mempengaruhi penerimaan pajak reklame dikabupaten kampar 

 


