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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan restribusi daerah).

Dengan demikian, pajak merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang biaya

nya sangat besar.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan

penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan

pajak dari wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada

beberapa pajak yang telah ditentukan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan

oleh pemerintah daerah, yaitu :

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan jalan.
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6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting

bagi pendapatan daerah khususnya kota pekanbaru sebagai penggerak roda

pemerintahan dan pembangunan daerah. Segala penerimaan dan pungutan diatas

itu merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan

yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga setiap kecamatan dan instansi akan

memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak khususnya pajak reklame.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup besar

kontribusinya, terutama untuk kota-kota besar karena terdapat cukup banyak

objek reklame yang dapat dipungut pajak, diantaranya :

1. Reklame papan, billboard, megatron, videotron, Large Elektronik Display

(LED)

2. Reklame kain

3. Reklame melekat/stiker/poster

4. Reklame selebaran

5. Reklame berjalan

6. Reklame udara

7. Reklame suara
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8. Reklame film/slide

9. Reklame peragaan

Pajak reklame di kelola atau di pungut oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru secara langsung. Bagian-bagian yang mengurusi pajak reklame

yaitu bagian perndaftaran dan pendataan, penetapan dan pemungutan, penagihan,

dan juga pembukuan dan pencatatan. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak

reklame ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam

bentuk Perda Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pajak reklame merupakan iuran yang wajib dibayar atas pemakaian atau

pemanfaatan usaha penyelenggaraan reklame diberikan pemerintah terhadap

masyarakat yang sifatnya dapat dipaksakan yang diharapkan dapat menunjang

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sehingga tujuan dan pembangunan yang diciptakan dapat tercapai dengan baik.

Pajak reklame ditetapkan kepada setiap wajib pajak reklame sebagai salah

satu sumber pendapatan daerah bagi kelancaran roda pemerintahan dan

pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak  Reklame di Kota

Pekanbaru Tahun 2008 - 2012

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase

1 2008 9.949.935.909 8,089,972,697 81.30%

2 2009 11.400.000.000 7,734,108,722 67.84%

3 2010 14.026.591.255 8,452,773,987 60.26%

4 2011 9.700.000.000 8,816,958,152 90.89%

5 2012 9.474.318.434 10,160,709,003 107.24%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, 2013
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Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota

Pekanbaru secara keseluruhan yaitu tahun 2008 terealisasi dibawah target sebesar

81.30%, Pada  tahun 2009 turun menjadi 67.84 %. Pada tahun 2010 turun lagi

menjadi 60.26%. pada tahun 2011 realisasi penerimaan masih dibawah target

yaitu sebesar 90.89% dan tahun 2012 penerimaan pajak reklame mengalami

peningkatan dengan melebihi target sebesar 107.24%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah dari sektor

pajak reklame masih kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak kendala-kendala

dalam hal pajak reklame sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.

Kontribusi pajak reklame terhadap pemasukan keuangan daerah

seharusnya besar. Karena masih banyak reklame di Pekanbaru yang tidak

memiliki izin. Hal ini bisa di lihat dari potensi pajak reklame yang sangat besar

yang bisa di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Perbandingan Potensi, Target dan Realisasi Pajak Reklame Di

Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2012.

No Tahun Potensi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 2008 11.722.742.500 9.949.935.909 8,089,972,697

2 2009 12.117.337.000 11.400.000.000 7,734,108,722

3 2010 15.385.620.000 14.026.591.255 8,452,773,987

4 2011 19.194.003.380 9.700.000.000 8,816,958,152

5 2012 22.416.122.500 9.474.318.434 10,160,709,003

Sumber : Data Olahan 2008 – 2012

Dari tabel diatas terlihat, potensi pajak reklame sangat besar jika

dibandingkan dengan realisasi yang dicapai dari tahun 2008 – 2012. Perbedaan
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yang besar itu menandakan pemungutan pajak reklame belum maksimal di

lakukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, banyak reklame yang ada

di kota pekanbaru tanpa izin pemasangan reklame. Jumlah reklame tanpa izin

yang peneliti dapat melalui pengamatan dan melalui foto yaitu 24 reklame yang

berbeda yang terdiri dari reklame melekat/poster, spanduk, umbul-umbul dan

baliho yang jumlahnya ratusan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 1.3 Jenis Reklame Yang Tidak Membayar / Tidak Memiliki izin Di

Kota Pekanbaru Tahun 2013

No Jenis Reklame Jumlah Persentase

1 Spanduk 72 13.74 %

2 Melekat / Poster 240 45.80 %

3 Umbul – Umbul 127 24.24 %

4 Baliho 21 4.01 %

5 Papan 64 12.21 %

Jumlah 524 100 %

Sumber : Hasil Observasi, 2013

Ciri-ciri reklame yang tidak memiliki izin seperti spanduk, melekat/poster

dan umbul-umbul dapat dilihat tidak ada cap dan tanda tangan dari Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berbeda dengan baliho, untuk mengetahui

ciri-cirinya hanya bisa dengan menanyakan langsung kepada pihak camat / lurah

setempat. Penulis mendapatkan info ini selain melalui observasi dilapangan juga

didapat dari beberapa media masa yang ada di internet.
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Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berusaha menertibkan reklame tanpa izin

dengan membentuk peraturan walikota (perwako) tentang reklame. Sejak proses

penertiban dan penyusunan Perwako tentang reklame itu, Pemko Pekanbaru tidak

menerbitkan izin pemasangan reklame di manapun di Pekanbaru. Namun, ketika

penerbitan Perwako reklame masih dalam proses, ada pihak yang bosan

menunggu karena lamanya penerbitan Perwako tersebut, sehingga banyak

pengusaha advertising yang memasang reklame tanpa izin.

Dari berita yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa telah

menjamurnya reklame tanpa izin di pekanbaru karena Peraturan Walikota

(Perwako) belum juga diterbitkan sehingga para pengusaha reklame banyak yang

memanfaatkan situasi ini.

Di pekanbaru pada tahun 2012 wajib pajak reklame berjumlah 2.759 yang

terdaftar memiliki izin reklame. Akan tetapi masih banyak reklame yang tidak

memiliki izin. Kalaulah ini dapat terhimpun tentu saja akan merupakan sumber

dana yang tidak sedikit untuk pembangunan daerah ini.

Selain perizinan, masalah juga terdapat pada sistem pemungutannya

Sistem pemungutan yang di gunakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

dalam melakukan pemungutan pajak reklame yaitu dengan menggunakan sistem

Self Assessement. Sejak di berlakukannya sistem ini, muncul masalah karena

sistem ini memberikan wewenang dan tanggung jawab dalam pembayaran pajak

kepada wajib pajak itu sendiri. Para wajib pajak banyak yang kurang kesadaran
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dalam membayar pajak. Selain itu banyak wajib pajak yang kurang mengerti tata

cara pembayaran pajak reklame.

Berdasarkan uraian masalah diatas berdasarkan informasi dan data yang

ada maka penulis menemukan masalah-masalah sebagai berikut   :

1. Banyak reklame yang tidak memiliki izin dari Dinas Pendapatan Daerah.

2. Wajib pajak reklame kurang bertanggung jawab dalam membayar pajak.

3. Sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame kepada wajib pajak masih

kurang tegas baik masalah perizinan maupun pembayaran pajak.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul yaitu: “Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan

penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru.

2. Bagaimanakah sistem pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah :
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1. Untuk menganalisis prosedur penerimaan pajak reklame oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Untuk menganalisis sistem pemungutan pajak reklame oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan masukan atau informasi kepada pemerintahan Kota

Pekanbaru tentang penerimaan pajak reklame.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam

memahami penerimaan pajak reklame.

3. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan

penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam enam (VI) pokok bahasan atau enam

Bab, yang masing-masing bab terbagi lagi dalam sub-sub bagian yaitu sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang ; latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

sistematika penulisan
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi

masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain keuangan daerah,

pengertian pajak, pengertian pemungutan, pengertian pajak

reklame, dinas pendapatan daerah, konsep operasional, dan

hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, populasi dan sampel, tekhnik pengumpulan data

dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi dan uraian tugas,

keadaan pegawai serta fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi distribusi frekuensi tanggapan responden

tentang sistem pemungutan pajak dan prosedur penerimaan pajak

pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan hasil pengelolaan data

di lapangan serta hasil penelitian di lapangan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian


