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ABSTRAK 

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PAJAK DAERAH 

DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATANGHARI 

TAHUN 2011-2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Pajak Reklame, 

Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-2015, 

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2011-

2015 dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Batanghari Tahun 2011-2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

Deskriptif atau Penelitian mengenai gambaran Pendapatan Pajak Reklame di 

kabupaten Batanghari terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Batanghari. Library Reseatch Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari 

Buku-buku literature-literature serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Analisis data yang digunakan penulis ini adalah Metode analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu dimana metode analisis kualitatif yang 

digunakan untuk menganalisis data yang menjelaskan secara rinci tentang variable 

yang diteliti. Sedangkan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perkembangan Pajak Reklame 

Kabupaten Batanghari sebesar 11.73 % setiap tahun, Perkembangan Pajak Daerah 

sebesar 33.45% seriap tahun dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 

28.31% serta Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kabupaten 

Batanghari  sebesar 5.77 % setiap tahun, sedangkan Kontribusi Pajak Reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.25% setiap tahun.Kontribusi Pajak 

Reklame tehadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.03% Penelitian 

ini menujukan bahwa perkembangan Pajak Reklame meninkatkan Keuangan Daerah 

yaitu Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari. 

 

 

Kata Kunci : Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah.   

 

 

 

  

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan atau pengadaan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih 

baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan 

pembangunan  dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan 

secara maksimal. Disinilah peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah 

satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah, dimana dari pajak inilah 

akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Mardiono (dalam Rohendi,2013:1),  menyatakan bahwasanya pajak adalah iuran 

kas kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang tidak dipaksakan) dengan 

tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya, dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. 

Pemamfaatan sumberdaya nasioanal yang berkeadilan serta perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih 

mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat didaerahnya agar dapat mendorong 

timbulnya prakarsa dan pelaksannan pembangunan yang merupakan prasyarat 

keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. 



Penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, tidak terlepas 

dari hasil pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan kas daerah yang 

penting, oleh karena itu pemerintah daerah berusaha mengali setiap potensi yang ada. 

Demikian juga dengan potensi yang ada didaerah dimana usaha tersebut tidak lepas 

dari peranan serta potensi yang ada didaerahnya untuk digali dan dioptimalkan. 

Berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, bahwasanya pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah 

kepada orang pribadi atau badan tampa 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 

pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), pemungutan dilaksanakan oleh 

daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Kota Bulian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kabupaten 

Batanghari. Kabupaten  Batanghari adalah salah satu kota di provinsi Jambi yang 

pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya dari tahun ke 

tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah 

provinsi Jambi. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh 

dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan memperbesar 

penerimaan dengan cara melakukan punggutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha 



intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memunggut sepenuhnya dan 

dalam batas-batas yang ada. Sedangkan usaha ektensifikasi adalah usaha untuk 

mencari dam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau 

yang belum ada. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih 

lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan 

belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semankin menigkat seperti yang 

kita ketahui bahwasanya kontribusi dari pajak daerah itu sangat besar sekali yang 

salah satunya didapat dari hasil penerimaan pajak reklame. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan 

salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Komponen 

PAD yang sah . salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi 

yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena 

pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga 

mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran 

yang relatif penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah 

dalam komponen  PAD dan membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Salah 

satu hasil pendapatan daerah adalah pajak reklame yang berupa benda, alat, perbuatan 

atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk keperluan komersil, 

digunakan untuk memperkenakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, 

atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pajak reklame merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang berdasarkan 



undang-undang no 3 tahun 2011, yang mana pajak reklame termasuk kedalam salah 

satu dari jenis pajak kabupaten/kota. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan keuangan daerah (BKD) dapat 

diketahui bahwa pendapatan asli daerah kabupaten Batanghari dari tahun 2011 

sampai tahun 2015 berfluktuasi terlihat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2011 

realisasi penerimaan PAD sebesar 112,15 milyaran dan 84,08 milyar pada tahun 2012 

dan tahun 2013 sebesar 109,77 milyar dan 103,05 milyar tahun 2014 dan pada tahun 

2015 sebesar 85,42 milyar dan jumlah penerimaan realisasi PAD adalah sebesar 

494,47 milyar. 

Bila di lihat dari Kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pungutan 

secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha 

peningkatan pendapatan Asli Daerah di kabupaten Batanghari. Peningkatan tersebut 

tak akan berjalan baik tanpa memperhatikan kepentingan dari penerimaan sektor 

pajak. Artinya semakin baik pengelolaan pajak maka akan semakin besar kemampuan 

daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

berkeinginan menghitung perkembangan Pendapatan Asli Daerah , pajak daerah, dan 

pajak reklame. menghitung Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah,dan 

Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah  (PAD) di Kabupaten 

Batanghari dalam penelitian yang berjudul “ KONTRIBUSI PAJAK REKLAME 



TERHADAP PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KABUPATEN BATANGHARI ” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, 

dan Pajak Reklame di Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-

2015.? 

2. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-2015.? 

3. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-2015.? 

1.3. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, 

dan Pajak Reklame di Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-

2015. 

2. Menganalisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah di 

Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-2015. 

3. Menganalisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Batanghari selama periode tahun 2011-2015. 



2.4. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Akademik  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

serta pihak lain yang ingin mengetahui Ilmu Ekonomi, khususnya yang 

berkaitan dengan Pajak Reklame di Kabupaten Batanghari. 

2. Manfaat Praktisi 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Daerah 

Kabupaten Batanghari atau lembaga-lembaga yang terkait dalam 

menetapkan target dan kebijakan mengenai penerimaan daerah khususnya 

yang berasal dari pajak reklame. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Keuangan Daerah 

Menurut Halim dalam Parmadi (2007), keuangan daerah adalah semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang 

maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / 

dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai 

ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan  daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

58 tahun 2005 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan 

keuangan daerah. 

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 

Indonesia diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang menetapkan bahwa dalam 

menyelenggarakan pembangunan di daerah, pemerintah daerah harus menggali 

sumber penerimaan yang potensial yang dimiliki sebagai sumber pembiayaan 

pembangunan di daerahnya (dalam negeri).  

 

 



 

Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri adalah : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : (a) hasil pajak daerah, (b) hasil 

retribusi daerah, (c) hasil pengelolaah kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan 

dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana perimbangan yaitu : (a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari 

sumber daya alam, (b) dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) dana Alokasi Khusus 

(DAK). 

3. Pinjaman Daerah 

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan yang ada 

dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap yang 

lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat 

digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi 

pelayanan masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman 

dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan 

dengan arus kas daerah. Pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan 

daerah, karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya yang 

cukup berat, sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah 

dalam mengelola pinjaman daerah.  



4. Lain-lain penerimaan yang sah, seperti : (a) pendapatan hibah, (b) pendapatan 

dana darurat  dan (c) penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, kepala 

daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat 

pengelola keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah 

kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah (BUD). 

Sekretaris daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah bertanggung 

jawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. 

2.3   Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-

sumber daerah dan dikelolah sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah 

merupakan potensi daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan 

pembangunan daerah. Pendapatan daerah adalah potensi yang dimiliki daerah yang 

diatur secara sah dan dilindungi oleh undang-undang, yang bertujuan membiayai 

kebutuhan atau tugas pemerintah daerah. 

Menurut Yani (2013) Pendapatan Asli Daerah  (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah 



yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentalisasi.     

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 285 tentang 

pemerintah daerah, menjelaskan sumber-sumber pendapatan asli daerah : 

1. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Pajak 

daerah juga diartikan sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah (Mardiasmo, 2009). 

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  

2. Retribusi daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan  dan / diberikan oleh pemerintah 

daerah oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 

(Mardiasmo, 2009). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi 



daerah adalah pembayaran terhadap pemakaian jasa daerah atau karena 

mendapatkan jasa pekerjaan.  

Dengan demikian maka dapat dikemukakan beberapa ciri pokok dari retribusi 

daerah sebagai berikut: 

a. Pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

b. Pengenaan pungutan bersifat langsung atas jasa yang diberikan pemerintah 

daerah. 

c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan 

pemerintah daerah. 

Tiga golongan retribusi : 

a. Retribusi jasa umum  

b. Retribusi jasa usaha  

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Sumber pendapatan asli daerah lainnya yang menduduki peran penting 

setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah atas laba 

badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan upaya 

peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi peran badan usaha milik 

daerah. Peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah diharapkan dapat 

berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

daerah. 



4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Merupakan penerimaan daearah yang tidak termasuk dalam jenis pajak 

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

2.4    Pajak Daerah  

 Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terhutang oleh orang peribadi atau badan yang bersipat 

memeaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyaat. 

Berdasarkan pasal 2  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi, pajak daerah digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu: 

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan (BBNKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan, Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak  Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi 

dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bagunan. 



 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi 

Daerah, Menyebutkan Jenis-Jenis pada daerah yang dikelolah  Kabupaten/Kota adalah 

sebagai berikut : 

1. Pajak Hotel 

Hotel merupakan fasilitas penyediaan jasa penginaapan/peristirahatan. yang 

mencakup motel, losmen, gubuk Pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

Rumah Penginapan, serta Rumah Kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 

(sepuluh), tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% ( Sepuluh Persen). 

2. Pajak Restoran  

Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman. yang mencakup 

rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, serta jasa boga atau katring. Tarif 

pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

3. Pajak Hiburan  

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian. 

Tarif pajak hiburan ditetapan sebesar 10% (sepuluh persen). 

4. Pajak Reklame 

Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial yaitu memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan 

atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak 

reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

5. Pajak penerangan jalan 



Adalah pajak atas tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik 

dari sumber alam di dalam maupun di permukaan bumi. Tarif pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan ditetapkan  sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

7. Pajak Parkir 

Parkir adalah penyediaan tempat penitipan kendaran motor maupun mobil. Tarif 

pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)  

8. Pajak Air Tanah 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan  di bawah 

pemukaan tanah.  Pajak atas pengambilan air atau pemanfaatan air tanah 

dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen). 

9. Pajak Sarang Burung wallet 

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia 

fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. pajak 

atas kegiatan pengambilan  atau pengusahaan sarang burung walet dikenakan tarif 

sebesar 10% ( sepuluh persen) dari hasil penjualan sarang burung walet. 

10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 

yang mengakibatkan diperolehnya hak dan bangunan oleh orang atau peribadi 

atau badan. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 



pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagai mana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan pembangunan. Tarif bea perolehan hak atas 

tanah bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).  

2.5  Pajak  Reklame  

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang menunjukan posisi stategis dalam hal pendanaan 

pembiayaan daerah. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, Pajak Reklame adalah pajak atau penyelenggaraan reklame. 

Sedangkan yang dimaksut dengan 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 dinikmati oleh umum. Pengertian teklame menurut peraturan daerah 

Kabupaten Batanghari Nomor  3 Tahun 2011 Tentang pajak Relame dan peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang “Pajak Daerah” 

adalah benda, alat, perubahan atau media  yang menurut bentuk dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersi, dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau 

memuji suatu barang, jasa atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum 

kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, 

dibaca dan didengar dari suatu tempat umum. Dari pengertian diatas dapat dilihat 



sedikit perbedaan karena telah terjadi beberapa kali  perubahan dari Undang-Undang 

sebelumnya. 

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak Reklame 

adalah sebagaimana dimaksud meliputi: 

1. Reklame Papan/Billboard 

Yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng dan bahan lainnya. Reklame 

dipasang atau digantung pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, 

dan sebahagiannya. Baik bersinar maupun yang disinari. Tarif pajak reklame 

papan/billboard ditetapkan  sebesar 10% (sepuluh persen). 

2. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display(LED) 

Yaitu reklame yang mengunakan layar monitor besar yang berisi iklan bersinar 

dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram  dan 

difungsikan dengan tenaga listrik. Tarif pajak reklame Megatron/Videotron/Large 

Electronic Display(LED) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

3. Reklame Kain 

Yaitu reklame yang menggunakan bahan kain, kertas, plastik, karet, atau bahan 

lainnya. Tarif pajak reklame kain ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen). 

4. Reklame Melekat 

Yaitu Reklame yang berbentuk lembaran ketas, cara pemakiannya dengan 

dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 



200 cm2 per lembar. Tariff pajak reklame melekat (stiker/poster) ditetapkan 

sebesar 5% (lima persen). 

5. Reklame Selebaran  

Yaitu Reklame yang berbentuk lembaran kertas, cara pemakiannya dengan 

disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan. Reklame selebaran 

tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu 

benda. Tarif pajak reklame selebaran ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

6. Reklame Berjalan 

Yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan sepeda motor, mobil dan 

lainnya. Tarif pajak berjalan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

7. Reklame Udara  

Yaitu Reklame yang menggunakan alat transfortasi udara seperti gas, laser, 

pesawat dan lainnya. Tarif pajak udara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

8. Reklame suara  

Yaitu reklame yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang 

ditimbulkan oleh perantara alat. 

9. Reklame Film/Slide 

Yaitu reklame yang menggunakan klise, kaca, film dan lainnya. sebagai alat 

untuk diproyeksikan atau dipancarkan pada layar. Tarif pajak reklame film/slide 

ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen), 

10. Reklame Peragaan  



Yaitu reklame yang memperagakan suatu barang tanpa disertai suara. Tarif pajak 

peragaan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). Sementara Reklame yang 

tidak dikenakan pajak antara lain :  

a. Reklame partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, pemerintah, 

konsulat dan lainnya ( non komersil ). 

b. Reklame tempat ibadah dan panti asuhan ( non komersil ) 

c. Reklame yang memiliki ukuran tidak sesuai standar dasar pemungutan     

pajak. 

d. Reklame yang dibagikan gratis dan berguna bagi penerimanya. 

2.5.1  Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame 

 Pelaksanaan Pajak Reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada 

Bupati/Walikota dalam praktiknya umumnya kepada Badan Keuangan Daerah 

(BKD), dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari  sebelum 

dimulainya kegiatan usah untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD). Apabilapengusah penyelenggaraan reklame tidak 

mendaftarkan sahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kepala Badan 

Keuangan Daerah (BKD) akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak 

secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan 

dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya wajib pajak terhutang. Tata 

cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan 

surat keputusan. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskrifsikan 

pengertian surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 



 Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak 

dan atau harta, serta kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib 

mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

oleh Bupati/WaliKota menetapkan Pajak Reklame yang terutang dengan menerbitkan 

surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat ketetapan yang 

menenyukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak 

paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka 

waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang 

ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terhutang dalam SKPD, 

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan 

dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah. 

2.6   Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil 

penelitian sebelumnya tidak lepas dari topik penelitian yaitu mengenai kontribusi dan 

pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pajak reklame dalam PAD 

antara lain DENI YATI (2013) dengan judul “Analisis kontribusi dan Efektifitas 

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kabupaten Sarolangun”.  



Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak reklame di Kabupaten 

Sarolangun dalam lima tahun selalu mengalami peningkatan nilai kontribusi dan 

efektivitasnya terhadap PAD yaitu pada tahun 2006-2010. Untuk nilai kontribusi 

pajak reklame paling besar terhadap PAD yaitu pada tahun 2007 dan rat-rat 

kontribusinya 0,76 persen pertahunnya. Dan nilai efektivitas PAD rat-rata 

pertahunnya sebesar 110 persen dan kategori sangat efektif. Dan nilai efektivitas 

pajak reklame rata-rata pertahunnya sebesar 146 persen.  

Menurut MIRNA WATI (2013) dalam penelitiannya ”Kontribusi Laba 

BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo” dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata perkembangan laba BUMD selama periode 2008-

2012 pertahun dengan rata-rata sebesar 13,41 % yang tertinggi pada tahun 2011 

adalah sebesar 65,24 % kemudian yang terendah pada tahun 2010 sebesar 18,14% 

dan untuk perkembangan Pendapatan Asli Daerah selama periode 2008-2012 dengan 

rata-rata 3.1575 % terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebesar 35,11 % kemudian 

yang mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar -34,55 %. Rata-rata Kontribusi 

laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bungo selama periode 

tahun 2008-2012 adalah dengan rata-rata sebesar 8,70 % yang tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 adalah sebesar 12,60 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2008 

sebesar 4,73 %. 

Menurut NIA DANIATI (2013) dalam penelitiannya “Analisis Penerimaan 

Pajak Reklame di Kabupaten Sarolangun“ hasil penelitian ini menunjukan 

perkembangan Pajak Reklame Kabupaten Sarolangun selama periode 2006-2010, 



dengan perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 108,85 persen 

dan perkembangan terkecil pada tahun 2009 sebesar 10,27 persen, perkembangan 

pajak reklame sebesar rata-rata 50,9125 persen. Kontribusi pajak reklame terhadap 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Sarolangun periode 2006-2010 rata-rata 5,594 

persen pertahunnya.dengan kontribusi terkecil pada tahun 2006 sebesar 2,99 persen 

sedangkan Kontribusi pajak reklame terhadap pajak deaerah terbesar terdapat pada 

tahun 2010 sebesar 7,71 persen. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti sekarang adalah objek kajian dan pemerolehan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasannya, penelitian ini 

berbentuk deskriptif atau penelitian mengenai gambaran pendapatan pajak Reklame 

di Kabupaten Batanghari terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Batanghari. Library Research Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku literature-literatur serta karya ilmiah yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 3.2.1 Jenis Data  

Jenis data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan 

data time series dengan pengamatan pada tahun 2011-2015 yang meliputi data : 

1. Data target dan Realisasi penerimaan Pemdapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Batanghari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

2. Data target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Batanghari 

tahun 2011 sampai dengan 2015. 

3. Data target dan Realisasi Ppenerimaan Pajak Reklame di Kabupaten 

Batanghari tahun 2011 sampai dengan 2015. 

3.2.2  Sumber Data 



Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari Instansi terkait antara 

lain yaitu: 

1. Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Batanghari periode 2011-

2015 

2. Badan Pusat Statistik kabupaten Batanghari periode 2011-2015 

3.3   Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder. Data yang 

diperoleh dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan 

data yang diperlukan dengan literature-literatur atau informasi-informasi lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah teori-teori, konsep-konsep dan defenisi-defenisi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian.(Hamid Patilima 2011) 

3.4     Metode Analisis  

 Metode analisis data yang digunakan penulis ini adalah metode analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif, yaitu dimana metode analisis kualitatif yang 

digunakan untuk menganalisis data yang menjelaskan secara rinci tentang variabel 

yang diteliti. Sedangkan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah.(Hamid Patilima 2011) 

 

 



3.4.1 Alat Analisis Data 

1. Untuk menjawab tujuan pertama digunakan rumus perkembangan  

a. Perkembangan Pajak Reklame  

    
                     

           
        

Dimana :  

o PPRtahun t =Perkembangan Pajak Reklame 

o PRtahun t = Nilai Pajak Reklame Tahun sekarang  

o PRtahun t - 1 =Nilai Pajak Reklame Tahun lalu 

b. Perkembangan Pajak Daerah 

    
                     

           
        

Dimana :  

o PPDtahun t =Perkembangan Pajak Daerah 

o PDtahun t = Nilai Pajak Daerah Tahun sekarang  

o PDtahun t - 1 =Nilai Pajak Daerah Tahun lalu 

c. Perkebangan Pendapatan Asli Daerah 

     
                       

            
       

Dimana :  

o PPADtahun t =Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 



o PPADtahun t =Nilai Perkembangan Pendapatan Asli Daerah        

Tahun sekarang  

o PPADtahun t - 1 =Nilai Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 

Tahun lalu 

3. Untuk menjawab tujuan kedua digunakan rumus Kontribusi : 

a. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah 

      
  

  
      

 Dimana :  

o KPRPD =Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah 

o PR   =Nilai Pajak Reklame 

o PD   =Nilai Pajak Daerah 

 

b. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  

       
  

   
       

Dimana :  

o KPRPAD = Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan       

Asli Daerah 

o PR   = Nilai  Pendapatan Asli Daerah 

o PAD   = Nilai Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan    

 Dari uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya yang membahas 

tentang perkembangan pajak reklame, Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah 

dan Kontribusi pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persentase Rata-rata Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2015 

sebesar 28.31%,  kemudian Pajak Daerah dengan Rata-rata sebesar 33.45%, dan 

Pajak Reklame selama periode 2011-2015 dengan rata-rata sebesar 11.73% dan 

diantara penerimaan daerah tertinggi rata-ratanya terletek pada Pajak Daerah. 

2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah selama periode tahun 2011-

2015 dengan Rata-rata sebesar 5.77%. 

3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 

tahun 2011-2015 dengan Rata-rata sebesar 1.25%. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, penulis mencoba untuk 

memberikan saran diantaranya adalah: 

1. Pemda  Kabupaten Batanghari perlu bekerja sama dengan semua pihak untuk 

meningkatkan PAD karna Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator 

dengan solusi: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses 



pemungutan, meningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi 

dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui 

perencana lebih baik. 

2. Diharapkan Pemerintahan Kabupaten Batanghari Khususnya pemda 

Batanghari kedepannya agar lebih meninggkatkan lagi perkembangan potensi 

daerah agar secara otomatis Realisasi Penerimaan Kontribusi Pajak Reklame 

terhadap Pajak Daerah juga akan mengalami perkembangan yang lebih 

signifikan lagi. 

3. Dimana pemkab Batanghari telah menyebabkan perubahan mendasar 

mengenai Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
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