
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling

penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari

komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

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 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah Pajak Reklame. Pada ketentuan

umum pasal 1 dijelaskan bahwa 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.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan

Hulu merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam pengelolaan

keuangan dan aset termasuk didalamnya adalah pajak reklame. Dengan

kewenangan yang diberikan tersebut tentunya diharapkan pendapatan daerah

yang berasal dari pajak reklame dapat dikelola dengan baik agar hasil yang

diharapkan bisa lebih maksimal.

Besarnya pajak reklame yang diterima oleh Pemerintah Daerah,

tentunya akan berdampak terhadap perekonomian suatu daerah tersebut.

Dengan kata lain, perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya

pendapatan asli daerah yang diterimanya. Salah satu sumber pendapatan asli

daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diperoleh

dari reklame. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan

tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame

yang maksimal.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang

sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan

daerah yang berasal dari pajak reklame dibuat aturan berupa Peraturan Daerah

(Perda) tentang Pajak Reklame. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada ketentuan

umum dijelaskan bahwa pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan



reklame. Atas dasar pajak reklame tersebut, maka sumber pendapatan daerah

dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah

diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan

potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam

pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong pemerintah daerah

untuk meningkatkan pembangunan perekonomian yang dapat mensukseskan

kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional.

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten pemekaran dari

Kabupaten Kampar yang saat ini mengalami perkembangan pesat, sangat

membutuhkan sumber-sumber pemasukan yang berasal dari pajak, salah

satunya adalah pajak reklame.

Namun demikian yang menjadi persoalan adalah, besarnya pajak

reklame yang ada saat ini masih belum maksimal yang disebabkan karena

prosedur pemungutannya masih belum dapat dilaksanakan secara lebih

maksimal. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi guna meningkatkan

besarnya pendapatan daerah dari pajak reklame.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengambil judul “Prosedur

Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu: Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Pada

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Prosedur

Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Pemahaman bagi penulis tentang Prosedur Pemungutan Pajak Reklame

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Rokan Hulu

2) Memberikan masukan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan prosedur

pemungutan pajak reklame dalam rangka peningkatan pajak daerah.

3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya

pajak reklame dalam pembangunan daerah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian



Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis rencanakan selama 2 bulan mulai Januari s/d

Februari 2014

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen dari

tempat penelitian

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu

teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung

di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu

terkait dengan pemungutan pajak reklame.

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.



1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa bab dengan uraian

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penelitian, analisis data dan sistematika

penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum dan

struktur kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Rokan Hulu

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini diuraikan pengertian pajak, fungsi pajak, sistem

pemungutan pajak, Wajib Pajak, Pajak Reklame, batas penyetoran,

petunjuk pengisian SPT dan pajak menurut syariah

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan inti sari yang bersumber dari hasil penelitian,

dan berdasarkan kesimpulan dapat dibuat rekomendasi yang

berisikan saran-saran yang dapat diambil sebagai tindakan untuk

mengatasi masalah yang ditemukan di lokasi penelitian
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