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PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan

untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan

berkeadilan.Suksesnya pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari persediaan dana

yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya dengan pengelolaan dana yang

baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat di optimalkan untuk mewujutkan cita-cita

negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahtertakan rakyat

Indonesia.

Ditinjau dari sistem keuangan Negara, Pajak mempunyai peranan dan sekaligus

merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara ( diantaranya

Indonesia ), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai

sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir disemua negara didunia memberlakukan

dan mengenakan pajak atas masyarakat sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan

jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara

lainnya. ( Liberty pandiangan dalam Afriandi : 2009 : 9)

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang cukup besar, telah

memberikan peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan perananya tersebut,

maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban



dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh kepada

hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek

pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam

penyelengaraan pemerinrahan dan pembangunan. Ditinjau dari pemungutnya, pajak

dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang

dipungut dan dikelolah oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pajak yang

dikelolah dan difungsikan pemerintah daerah dan menjadi pendapatan asli daerah (PAD)

dalam melakukan percepatan pembangunan daerah masing-masing. Beberapa pajak yang

langsung dipungut oleh pamerintah pusat yakni pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan

nilai (Ppn), dan pajak pembelian barang mewah (PpnBM). Sedangkan pajak yang dikelolah

dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah antara lain adalah pajakrestoran, pajak hotel,

pajak penerangan jalan, pajak berkendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan(Marihot P, Siahan : 2005 :9).

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan

asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan badan

sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Dalam melakukan pembangunan suatu

daerah membutuhkan suatu dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah

untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Reklame. Maka dari itu

peningkatan penerimaan pajak daerah sangat diharapkan agar terjadi peningkatan Pendapatan

Asli Daerah dan pemerintah Kabupaten Kampar tidak akan tergantung pada Dana

Perimbangan dari pemerintah pusat dan kemandirian daerah akan tercapai.

Pada saat ini pendapatan asli daerah mengalami penurunan sangat pesat di

karenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan masih banyak papan



reklame yang terpasang disekitar Kabupaten Kampar telah habis masa berlakunya, sehingga

Pajak Reklame tidak dipungut. Dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pemungutan pajak

daerah masih belum tergalih seluruhnya, padahal apabila seluruh Wajib Pajak Reklame sadar

dan taat dalam membayaran pajak dan tidak melakukan pelanggaran maka optimalisasi

penerimaan dari Pajak Reklame akan tercapai.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan

melakukan efektifitas pungutan pajak daerah. Dalam hal ini efektivitas lebih dikonsentrasikan

pada pajak reklame yaitu merealisasikan penerimaan pajak reklame dengan menentukan

target pajak reklame.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari pengertian tersebut efektifitas dapat

diketahui bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut

sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat

efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target >=1

Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu),

maka akan tercapai efektifitas.Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang

daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pajak Reklame Dalam

Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh peneliti menyatakan



bahwa semakin baik efektifitas maka akan meningkatkan penerimaan pajak daearah dari

sektor pajak reklame.

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame

yang dapat menunjukkan seberapa besar usaha pemerintah Kabupaten Kampar untuk

menggalih penerimaan pajak reklame berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut tabel realisasi pajak reklame Kabupaten Kampar :

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Reklame  Kabupaten Kampar

Tahun Anggaran 2009 – 2012

TA Target (Rp) Realisasi Pajak Reklame (Rp) Kontribusi (%)

2009 287.340.400,00 329.257.188,00 114,59

2010 329.257.188,00 366.113.708,00 111,19

2011 366.113.708,00 379.065.017,00 103,51

2012 465.120.200,00 545.286.812,63 117,24

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2012

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya cukup stabil dan

kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2009 realisasi

pajak reklame sebesar 329.257.188,00. Pada tahun 2010 realisasi pajak reklame sebesar

366.113.708,00. Pada tahun 2011 realisasi pajak reklame sebesar 379.065.017,00. Pada tahun

2012 realisasi pajak reklame sebesar 545.286.812,63.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2009

– 2012 pada Kabupaten Kampar masih banyak terdapat reklame jenis Billboard Neon Box,

Bando, dan Papan merek toko yang terpasang di wilayah Kabupaten Kampar ternyata telah

habis masa berlakunya tidak diperpanjang izin.



Menurut kepala bidang Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Kampar,

kesadaran Wajib Pajak masih rendah diantaranya dari sektor Pajak Reklame dan Pajak

Restoran. Dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak daerah masih belum tergali

seluruhnya padahal apabila seluruh Wajib Pajak Reklame sadar dan taat dalam membayar

pajak dan tidak melakukan pelanggaran maka optimalisasi penerimaan dari Pajak Reklame

akan tercapai sepenuhnya. Berikut tabel target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Kampar

:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah kabupaten Kampar TA 2012

Jenis Pajak Daerah Target (Rp) Realisasi (Rp) Kontribusi (%)

Pajak Hotel 925.000.000,00 896.057.940,00 96,87
Pajak Restoran 2.730.000.000,00 3.027.305.237,00 110,89
Pajak Hiburan 520.000.000,00 472.083.190,00 90.79
Pajak Reklame 465.120.200,00 545.286.812,63 117,24
Pajak Penerangan Jalan 9.182.953.638,00 16.899.761.040,00 184,03
Pajak Pengambilan dan
Pengelolaan BBGC

2.800.000.000,00 1.432.908.540,40 51,18

Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan

10.000.000.000,00 7.215.031.349,05 72,15

Pajak Air Tanah 468.064.512,00 680.766.683,00 145,44

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, Terlihat bahwa dari jenis masing-masing pajak

berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kampar. Di mana Pajak

Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar sebesar Rp 16.899.761.040,00 dan yang paling sedikit memberikan

kontribusi dari realisasi terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah Pajak Pajak

Hiburan sebesar 472.083.190,00.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM

PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KAMPAR” :

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektifitas pemungutan pajak

reklame dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini secara terperinci adalah untuk mengetahui efektifitas

pemungutan pajak reklame dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kampar.

b. Manfaat Penelitian.

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis, khusunya dibidang pajak reklame yang

diperoleh selama di bangku kuliah.

2. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli

daerah.

1.4 Metode Penelitian.

a. Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan di Kantor Dinas pendapatan Daerah Kab. Kampar.



b. Waktu Penelitian.

Penelitian di  lakukan dari tanggal 14 Mei dan di rencanakan akan selesai pada

tanggal 30 Agustus 2013.

c. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder .

data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dalm bentuk laporan,catatan dan

dokumen melalui kantor tempat penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis  mengumpulkan data dengan 2 teknik yaitu teknik observasi dan

interview.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan secara langsung

kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan nya. Dimana penulis melakukan

pengamatan secara langsung terhadap karyawan Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kampar.

2. Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap    yang mampu

memberi informasi kepada penyusunan penelitian ini. Didalam pengumpulan data

Penulis dapat menyatakan secara langsung tentang efektivitas pajak reklame

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kampar kepada kabid penerimaan

pendapatan asli daerah, kabid pembukuan verifikasi dan pelaporan dan pegawai

Dispendayang berkaitan permasalahan yang akan diteliti.

e. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan penjelasan yang bersifat

kualitatif.data kualitatif ialah data yang menggunakan penjelasan dengan kata-kata yang

sistematis.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang

menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini

penulis menyusun atas empat bab dan akan di sajikan secara menyeluruh.


