
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi sektor pemerintahan merupakan salah satu sumber dana 

yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan yang mempunyai 

peranan serta potensi yang sangat besar untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 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 (Waluyo 2009).  

Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar dalam bisnis 

perdagangan. Seiring dengan pertumbuhan bisnis di daerah Kabupaten 

Lumajang yang semakin berkembang, banyak pengusaha yang 

mempromosikan usaha mereka, baik jasa maupun produk dengan memasang 

iklan. Salah satu caranya adalah melalui pemasangan papan reklame. 

Reklame-reklame tersebut banyak penulis jumpai di Kabupaten Lumajang. 

Pada data pengguna reklame yang terdaftar melakukan ijin dapat dilihat 

masih banyak pengguna reklame lain yang tidak melakukan ijin dan bayar 

pajaknya sehingga tidak optimalnya penerimaan dari pajak reklame yang 

disebabkan karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait. Selain itu 

kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus perijinan resmi 

karena beranggapan bahwa proses perijinan menyulitkan. Kondisi inilah yang 

seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, khususnya di wilayah 

Kabupaten Lumajang untuk melakukan pembenahan agar proses pemungutan 

pajak berjalan optimal secara menyeluruh.  

Suparmoko (2002) menyatakan otonom daerah adalah wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai 



wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Pajak Daerah adalah 

iuran wajib yang dilkukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 

2010: 9). 

 Mardiasmo (2006:23) menyatakan bahwa, agar pemungutan pajak 

tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Pemungutan pajak harus adil 

(Syarat Keadilan); 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

(Syarat Yuridis); 3) Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis); 4) 

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) dan 5) Sistem pemungutan 

pajak harus sederhana. 

 Pendapatan terbesar pemerintah daerah salah satunya dari pajak.  

Darwin (2010:123) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk 

memenuhi keperluan biaya rutin, pemerintah juga berkewajiban untuk 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing 

daerah. Seringkali dalam undang-undang mempunyai banyak jenis pajak 

yang dijadikan sumber penerimaan, tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih 

dari presentasi yang kecil dari anggaran pengeluarannya. Untuk itu perlu 

dikehendaki agar memfokuskan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang 

menghasilkan pendapatan yang besar untuk dapat membiayai sebagian besar 

pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Fakta tersebut 

didukung dengan beberapa penelitian sebagai berikut: 



 Rahayuningsih (2009) Menganalisis Efektifitas Pajak Reklame 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten 

Banyuwangi. 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) Menganalisis Efektfitas Administrasi Pajak 

Reklame Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan 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) menganalisis potensi dan 

efektifitas pemungutan pajak di Kota Bitung, hasil penelitian ini 

menunjukkan 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. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sekarang meneliti tentang mekanisme penetapan pajak reklame  

dan mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan 

Perbub Nomor 38 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan 

pajak daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai "Analisis Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak 

Reklame pada DPKAD Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan agar kinerja 

DPKAD Kabupaten Lumajang dapat berjalan secara optimal.  

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak reklame  ? 

b. Bagaimana cara menetapkan besarnya pajak reklame yang harus dibayar 

oleh wajib pajak reklame ? 



C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemungutan pajak reklame. 

b. Untuk mendeskripsikan cara menetapkan besarnya pajak reklame yang 

harus dibayar oleh wajib pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang 

mekanisme pendataan dan penetapan pajak reklame. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

selanjutnya mengenai mekanisme pendataan dan penetapan pajak 

reklame serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis. 

c. Dapat menambah masukan atau referensi dalam melakukan pendataan 

dan penetapan pajak reklame. 


