
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu

Rahayuningsih (2009) dengan penelitian tentang Analisis Efektifitas 

Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di 

Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis yang digunakan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis 

menyatakan efektifitas penerimaan pajak reklame belum efektif karena dalam 

perhitungan pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada 

setiap wajib pajak baru dan objek pajak dihitung berdasarkan asumsi terendah 

atau terkecil dari dasar perhitungan objek pajak. 

Pratiwi dan Haris (2013) dengan penelitian tentang Analisis Efektfitas 

Administrasi Pajak Reklame Kota Depok.  Teknik analisis yang digunakan 

menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis 

menyatakan administrasi pajak reklame di DPPKA Depok sudah berjalan 

efektif  yakni dapat diukur berdasarkan tujuan yang dicapai dengan visi, 

strategi pencapaian tujuan melalui misi, kebijaksanaan yang diambil, program 

yang dicanangkan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta 

dilaksanakan pengawasan dan semuanya sudah berjalan dengan baik. 

Lengkong, Martoyo dan Wangkar (2015) dengan penelitian tentang 

Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak. Teknik analisis yang 

digunakan menggunakan analisis efektifitas dan analisis data historis sebagai 

alat pengukur efektifitas dan potensi dengan mempelajari dan menganalisa 

terlebih dahulu data target pajak reklame dan realisasi penerimaan pajak 

reklame kemudian menarik kesimpulan dari hasil. Hasil analisis menyatakan 

Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bitung sudah sangat efektif tapi karena 

penetapan target pada tahun berikutnya terlalu tinggi, menyebabkan terlihat 

pemungutan pajak reklame oleh DIPENDA Kota Bitung tidak efektif padahal 

pajak yang terealisasi selalu melebihi target yang ditetapkan. 



B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pajak 

 Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009,  Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung. 

 Menurut Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (Suandy 2005) adalah 

bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada 

kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk 

memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (sasaran 

pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. 

 Menurut Waluyo (2009:2), Pajak adalah iuran masyarakat kepada 

Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 Menurut (PJA Andriani 2005), Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali , 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada 

kekayaan ke dalam kas Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebuah 



hukuman, menurut peraturan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 

tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan umum (Munawir, dalam Sunarto 2001:5). 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2007:7), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 

menjadi 3 diantaranya : 

a. Official Assessment System 

Merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

 Wajib pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assesment System 

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Adapun ciri-cirinya adalah : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak itu sendiri. 

 Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak.. Adapun ciri-ciriny adalah wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan 

wajib pajak. 

 



3. Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah, 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 dapatr dilihat, dibaca, 

didengar, dirahasiakan, dan/atau dinikmati oleh umum.  

4. Pajak reklame 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, 

alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 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 dilihat, dibaca dan dapat didengar dari suatu 

tempal oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

5. Jenis Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 menjelaskan 

pada dasarnya reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Reklame Tetap atau Permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau 

tidak berubah selama bertahun-tahun kecuali ada bencana atau 

perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Pembayaran 

pajaknya adalah dibayar dimuka dan untuk jangka waktu 1 tahun atau 

12 bulan. Harus dibayar lunas setelah melalui perijinan. 

b. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara 

temporer dengan durasi waktu harian, mingguan dan bulanan. 

Pembayaran pajaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang 

termasuk dalam kategori Reklame Insidental adalah : 

1. Reklame yang meliputi : spanduk, umbul-umbul, cover board, 

banner. 



2. Reklame yang terbuat dari bahan triplek dan sejenisnya, disebut 

baliho. 

3. Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran. 

6. Objek Reklame 

 Siahaan (2009:384) Objek Pajak Reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh 

penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Ada beberapa macam 

jenis atau obyek reklame, yaitu : 

a. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahan kayu, plastik, kertas, fibre glass, kaca, batu, 

logam, alat penyinar, atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada 

tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara 

digantungkan. 

b. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahan kain, plastik atau bahan yang sejenis dengan itu. 

c. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 

untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang digantungkan pada suatu 

benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari   

200 m/lembar. 

d. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta 

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, 

digantungkan pada suatu benda lain. 

e. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan adalah reklame yang 

ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh 

tenaga hewan atau tenaga mekanik. 

f. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang 

ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat. 



g. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan alat pelapung kapal, perahu dan/atau alat lain yang 

sejenis. 

h. Reklame Suara adalah reklame yang di selenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan 

dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun. 

i. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan di udara 

dengan menggunakan balon gas, pesawat atau lain sejenisnya. 

j. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain 

yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan ataupun 

diperagakan pada layar atau benda lain yang dipancarkan dan 

diperagakan melalui pesawat televisi.  

Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 

2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. 

3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 

4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah. 

5. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan social, keagamaan 

sepanjang tidak melibatkan sponsor. 

7. Dasar Hukum Pajak Reklame 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

c. Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak 



8. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 bagian kedua 

pasal 30, 31, 32  berisi tentang : 

a. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 

b. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak Reklame. 

c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan 

faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

d. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame 

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

e. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

f. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 

mengkalikan Tarif Pajak Reklame 25% dengan dasar pengenaan pajak 

(faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka 

waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame) 

9. Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan atau pemasangan Ijin 

Reklame 

a. Setiap Wajib Pajak yang baru, wajib melaporkan ijin pemasangan 

reklame dengan mendaftarkan ijin kepada kepala dinas dengan 

mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak. 

b. Fotocopy KTP Pemohon sebagai persyaratan. 

c. Mengisi SPTPD dengan lengkap dan jelas isinya mengenai : Identitas 

Lengkap Wajib Pajak, Jenis Reklame, Ukuran Tema Reklame, Letak Objek 

Reklame dan Masa Pasang Reklame. 

d. Menerima SKPD untuk melakukan pembayaran dan sebagai tanda bukti 

sudah melakukan permohonan pemasangan Ijin Reklame. 

 



10. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 Bab IX Pasal 62 

sebagai berikut : 

a. Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang, Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya 

dengan menggunakan SPTPD. 

b. Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan 

lengkap serta menandatanganinya. 

c. Wajib Pajak dapat memeberikan kuasa kepada orang lain perihal 

pengisian SPTPD dengan mengunakan surat kuasa. 

d. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak dengan cara mengambol sendiri ke Dinas, atau 

mengakses secara online ke situs Dinas. 

11. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang 

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 38 tahun 2011 bagian 

keempat pasal 51 sebagai berikut : 

a. Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu yang lamanya 

penyelenggaraan reklame dibawah 1 (satu) tahun kalender. 

b. Masa Pajak Reklame Permanen dan/atau tetap adalah 1 (satu) tahun 

kalender. 

c. Masa Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah harian, mungguan dan bulanan. 

d. Masa Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk harian dan mingguan diatur sebagai berikut : 

 1 (satu) sampai 15 (lima belas) hari, jangka waktu 

penyelenggaraan reklame dihitung 2 (dua) munggu. 

 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari, jangka 

waktu penyelenggaraan dihitung 1 (satu) bulan. 

e. Saat Pajak Reklame terutang terjadi pada saat pembayaran kepada 

penyelenggara reklame atau sejak SKPD disampaikan. 

 



12. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 38 tahun 2011 Bab X  

Pasal 66 sebagai berikut : 

a. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

b. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus di 

setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. 

c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dilakukan dengan menggunakan SSPD dan atas pajak terhutang 

dilakukan pembayaran sekaligus atau lunas dengan menggunakan 

bukti setoran berupa SSPD. 

d. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib 

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender 

sejak tanggal diterbitkan dengan menunjukkan bukti setoran berupa 

SSPD. 

e. Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak 

atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD. 

f. Apabila batas waktu pembayaran jatuh tempo pada hari libur maka 

batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya. 

13. Tata Cara Penagihan Pajak Reklame 

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 38 tahun 2011 Bab XII 

Pasal 69 sebagai berikut : 

a. Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 

(tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. 

b. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran atau Surat 

Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi 

Pajak yang terutang. 



c. Surat Tegoran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang 

ditunjuk. 

d. Apabila jumlah pajak masih harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran atau Surat Peringatan 

atau surat lain sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan 

Surat paksa. 

e. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 

21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat tegoran atau Surat 

Peringatan atau surat lain yang sejenis. 

f. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 

x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang 

ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

g. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi 

utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 

pelaksanaan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang 

ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan 

kepada Kantor Lelang Negara. 

h. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan 

tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera 

secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

i. Bentuk, jenis dan isis formulir yang digunakan untuk pelaksanaan 

penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. 

14. Surat Tagihan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 bagian kedua 

pasal 99  berisi tentang : 

a. Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 

- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

- Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran 

- Wajib pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga 

dan/atau denda. 



b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 

administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 

untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

c. SPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 

dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 

15. Kedaluarsa Penagihan 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 bagian kedua 

pasal 108, 109  berisi tentang : 

a. Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali 

apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 

daerah. 

b. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tertangguh apabila : 

- Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 

- Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung 

c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

d. Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pembayaran dan 

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

e. Piutang Pajak tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 

penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

f. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang 

sudah kedaluarsa  

g. Tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 


