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ABSTRAK 

ARYA ROMADHON SYAPUTRA,2021. KONTRIBUSI PEMUNGUTAN 

PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA 
MAKASSAR) Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Linda 
Arisanti Razak dan Pembimbing II Muhaimin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (Kontribusi Pemungutan Pajak 
Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar) jenis penelitian yang 
digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang diolah penulis  
merupakan hasil wawancara kepada karyawan atau petugas Badan Pendapatan 
Asli Daerah Kota Makassar pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Wawancara dan Dokumentasi yang dimana penulis melihat langsung 
keadaan di kantor.  

  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerimaan pajak reklame di 
kantor badan pendapatan asli daerah kota makassar mengalami peningkatan, 
pada tahun 2018 efektif , hal ini di karenakan pelayanan terhadap wajib pajak 
sangat baik , dan di tahun 2019 dan 2020 efekti hal ini di karenakan Kantor 
badan pendapatan daerah kota makassar mengupayakan agar penerimaan 
pajak reklame bisa memenuhi target dari tahun tahun sebelumnya.  

Kata Kunci :  Kontribusi, Pemungutan Pajak Reklame. 
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ABSTRACT 

ARYA ROMADHON SYAPUTRA,2021. ADVERTISEMENT TAX COLLECTION 

CONTRIBUTION TO MAKASSAR CITY REGIONAL ORIGINAL INCOME,) the 
science department of economics and business prodi muhammadiyah university 
makassar. Guided by the I Linda Arisanti Razak and guide II Muhaimin. 
 

This study aims to determine (the Contribution of Advertising Tax 
Collection to Makassar City Original Revenue) the type of research used is the 
Qualitative Research Method. The data processed by the author is the result of 
interviews with employees or officers of the Makassar City Original Revenue 
Agency. The data collection used in this study is Interview and Documentation 
where the author sees firsthand the situation in the office. 

The results of this study indicate that the advertisement tax revenue at the 
Makassar City Original Revenue Agency office has increased, in 2018 it was 
effective, this is because the service to taxpayers is very good, and in 2019 and 
2020 this is effective because the Regional Revenue Agency Office Makassar 
City strives for advertising tax revenue to meet the target from the previous year. 

Keywords :  Contribution, Collection of Advertising Tax. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi  PAD maka semakin tinggi 

pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. 

Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam 

menyelenggarakan  Otonomi  Daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila 

PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami 

penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini 

sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib 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 

penyelenggaran.  

  Kota makassar merupakan kota yang mempunyai laju 

pertumbuhan sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan 

pemerintahan terpusat di kota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota 

Makassar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dikota tersebut yang 

lebih maju di bandingkan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti Maros dan 

Gowa hal itu dapat di tunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan 

yang ada di kota Makassar.  Meningkatnya industri dan perdagangan di kota 
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Makassar maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi di kota Makassar, sehingga pertumbuhan ekonomi di 

kota makassar menjadikan saya tertarik untuk meneliti. Pendapatan Asli 

Daerah, dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi problem, tidak 

hanya di masa dulu tetapi juga di masa saat ini ketika otonomi daerah harus 

dikembangkan secara optimal. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, 

daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempermudah 

masyarakat untuk memantau dan mengawasi setiappenggunaan dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun 

lain-lain, sehingga menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, dan 

mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan Pemerintah 

Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ataupun perbaikan-

perbaikan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Makassar 

Tahun 2013- 2017 

Tahun Target Realisasi Persen % 

2013 Rp 21.000.000.000 Rp 19.681.419.591 93 

2014 Rp 23.248.645.000 Rp 19.859.383.752 85,42 

2015 Rp 24.748.645.000 Rp 19.080.173.516 77,10 

2016 Rp 25.590.346.000 Rp 18.354.864.487 71,73 

2017 Rp 26.000.000.000 Rp 41.663.920.073 160,25 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Tahun 2017. 
    (Data Penelitian Terdahulu)  
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Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan 

pajak reklame dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2013 realisasi penerimaan pajak  reklame sebesar Rp 19.681.419.591, Tahun 

2014 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 

85,42% sehingga penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp 

19.859.383.752, kemudian pada tahun 2015 mengalami  penurunan sebesar 

77,10% sehingga penerimaan pajak reklame menjadi Rp 19.080.173.516, 

Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan 

sebesar 71,73% sehingga penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 

adalah Rp 18.354.864.487, Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak reklame 

mengalami peningkatan sebesar 160,25% sehingga penerimaan pajak 

reklame sebesar  Rp 41.663.920.073. 

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah 

kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

membayar pajak dan peran masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame 

ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat 

tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparatur 

pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah 

banyaknya reklame yang tanpa mempunyai ijin pemasangan dari pemerintah 

kota ataupun reklame yang perijinannya sudah mati, selain itu juga 

banyaknya reklame politik, reklame yang illegal dan tidak tertata dengan rapi 

sehingga dapat merusak pemandangan kota, serta banyak lagi hal-hal 

negatif lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. disisi lain, 
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kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari 

tahun ketahun untuk menambah penerimaan PAD agar tujuan otonomi 

daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor keuangan akan 

dapat terwujud. 

Dengan melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi Pajak 

Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu 

ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari obyek-obyek reklame baru yang 

dapat dikenakan Pajak Reklame, yang dimana obyek-obyek reklame pada 

waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. dari pihak Bapenda dan Pemerintah 

Daerah Kota Makassar harus memberikan penerangan, pengawasan dan 

denda terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti melakukan 

penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan pada BAPENDA dengan judul 

“Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Di Kota Makassar”. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan 

asli daerah di kota Makassar?” 

 
C. Tujuan Penelitian  

  
   Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Kontribusi dan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli di Kota Makasssar. 
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D. Manfaat Penelitian 

 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah: 

 
1. Bagi Pemerintah Kota Makassar  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah Kota Makassar dalam evaluasi untuk mengembangkan Pajak 

Reklame. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar 

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai tolak ukur bagi 

peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Pajak Reklame. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang 

didapat mengenai Pajak Reklame serta menambah pengetahuan bagi 

penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Defenisi Pajak     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Menurut Rochmat Soemitro (2017), mendefenisikan pajak sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan 

dari sector partikulir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(tegen prestasi), yang langsung dan digunakan membiayai 

pengeluaran umum. 

 Menurut Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) 

mendefenisikan pajak sebagai berikut: 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara 

yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 

diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.  

Menurut Mardiasmo (2016) mendefenisikan pajak sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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Menurut S.I Djajadiningrat (2017) mendefenisikan pajak sebagai 

berikut: 

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan 

ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurt peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari 

Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.  

Adapun menurut Feldeman dan Abdul Halim (2016) mendefenisikan 

pajak sebagai berikut: 

 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, 

Pengertian pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, 

dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapersi 

individual oleh pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan masih 

terdapat surplus, diperuntukkan untuk membiayai public investment. 
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2. Fungsi Pajak 

 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri dan unsur-unsur yang 

melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 

dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:  

a. Fungsi Penerimaan (Badgetair)  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

b. Fungsi mengatur (Reguler)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, 

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem menurut 

Mardiasmo (2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Official Assesment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

2. Self Assesment System 

Suatu sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada 

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar 

pajak yang terutang. 
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3.  With Holding Assesment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. 

4. Syarat Pemungutan Pajak  

 

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan, 

maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:   

1)  Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat 

yuridis). 

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). 

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).  

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

5. Pembagian Pajak 

 
Menurut Mardiasmo (2011) pajak dikolompokkan menjadi 

beberapa bagian menjadi: 

a. Menurut golongannya 

1)   Pajak langsung 

Yaitu pajak yang pembelaannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

yang bersangkutan, contoh: PPh. 

2)   Pajak tidak langsung  

Pajak yang pada akhirnya pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepihak lain, contoh: PPn. 
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b. Menurut sifatnya. 

1)   Pajak subjektif  

Pajak yang berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan 

keadaan diri Wajib pajak. (sesuai daya pikul Wajib pajak). 

Contoh: PPh. 

2)   Pajak objektif 

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atau 

perbuatan yang me nyebabkan timbulnya wajib membayar 

pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. 

Contoh: PPN dan PPnBM. 

c. Menurut lembaga pemungutnya. 

1)   Pajak pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai Rumah Tangga Negara.  

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Materai. 

2)   Pajak daerah 

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan 

Jalanan, dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

6. Pengertian Wajib Pajak 

 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

kententuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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7. Pajak Daerah 

 

Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 

Tahun 2009 yakni bahwa Pajak Daerah 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. 

Sementara menurut Siahaan (2016) mengemukakan 

bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

8. Pajak Reklame 

 
Pajak reklame adalah pajak daerah, sebagaimana 

dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan 

UU No 34 tahun 2000. Pembaharuan Undang-undang di dasarkan 

pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi 

oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, 

(Marihot P. Siahaan, 2005) dan juga untuk memberikan peluang 

kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis 

pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensial 

di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi 
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serta perkembangan perekonomian daerah pada masa 

mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak 

dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan 

aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan 

(Marihot P. Siahaan, 2016). 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27, bahwa Pajak Reklame 

adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame 

didefinisikan sebagai 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, Nama Perushaan 

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum. 

9. Kontribusi  

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi 

(T Guritno 2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-

sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu 

atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai 

sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel dan restoran 

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak 

daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan 
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penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD 

periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar 

pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya 

jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah 

terhadap PAD juga kecil. Mahmudi (2010). 

10. Objek dan Subjek Pajak Reklame 

 

Oyok Abuyamin (2015) juga menyatakan bahwa, “subjek 

dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame” 

1) “Reklame papan/billboard/videotron/megatron 

2)  Reklame peragaan 

3) Reklame kain 

4) Reklame film/slider 

5) Reklame stiker 

6) Reklame suara 

7) Reklame apung 

8) Reklame udara 

9) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 

10) Reklame selebaran.” 

Sedangkan yang bukan objek pajak reklame menurut Oyok 

Abuyamin (2015), adalah:  

1)  “Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, 

 radio, warta harian, warta mingguan, warta 

bulanan, dan sejenisnya. 
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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 dilakukan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah.” 

11. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame 

 

Abdul Halim, dkk (2016), menyatakan bahwa dasar 

pengenaan pajak reklame adalah sebagai “Dasar pengenaan 

pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika reklame 

diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame 

diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan 

memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 

penempatan, dan jangka waktu. 

Sedangkan tarif pajak reklame menurut TMbooks (2018), 

adalah “Paling tinggi sebesar 25% (ditetapkan berdasarkan 

peraturan daerah)”. penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media 

reklame.” 
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12. Indikator Pajak Reklame  

 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), pajak reklame adalah 

pajak yang ditunjukan kepada orang pribadi atau badan yang 

melakukan pemasangan reklame. Sedangkan menurut Marihot 

P.Siahaan (2010), pajak reklame adalah pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Berdasarkan penjelasan dari para ahli 

tersebut, maka indikator penerimaan pajak reklame yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak reklame. 

13. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

   Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan 

daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang 

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

   Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sebagai 

pendapatan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan 

yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun 

sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun 

pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat 

dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah 
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daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan 

daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang 

Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah sebagai berikut. Pajak Daerah adalah pungutan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah yang dikenakan pada semua objek pajak. 

Seperti: 

a. orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak. 

b. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai 

pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh 

daerah secara langsung dan nyata. 

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan 

berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah yang 

terdiri dari laba bersih Badan Pembangunan Daerah, bagian 

dari laba bersih Perusahaan Daerah. 

d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah adalah penerimaan 

daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-

penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Misalnya: 

penerimaan dari Dinas Pertanian, peneriman dari Dinas 

Peternakan, dan lain-lain. 

e. Penerimaan Lain-Lain adalah penerimaan selain Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba Badan Usaha Milik 

Daerah, dan penjualan barang-barang dinas.  
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Misalnya: hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-

barang bekas, cicilan kendaraan roda empat dan roda dua, 

cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan 

lain-lain. 

B. Kerangka Konseptual 
 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memungut pajak 

daerah yang ada di Kota Makassar, salah satu pajak daerah yang di 

pungut ialah pajak reklame, dari kontribusi pajak reklame ini dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk 

membangun serta membiayai daerah dan hasilnya akan kembali ke 

BAPENDA Makassar. 

 

 

 

 

 

    (Gambar 2.1) 

Gambar Kerangka Konseptual 
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C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

  Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Makassar, bertepatan di jalan Urip Sumoharjo No.8 Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan, penelitian ini telah dilakukan selama 2 bulan dari bulan 

juli sampai bulan agustus 2021. 

2. Jenis Penelitian  

 

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Menurut Denzin dan Linclon (dalam J. Lexy Moleong, 2014) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah adalah peneltian yang 

mengunakan latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

a)    Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk 

memperoleh informasi dari sumber yang bersangkutan atau 

bagian yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. 

b)   Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan 

data-data dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek 



19 
 

yang akan diteliti adalah Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar. 

4. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif untuk menggali domain-domain yang 

berkaitan dengan permasalahan pokok yaitu perizinan reklame 

dan pemungutan pajak reklame di Kota Makassar. Kiler dan Miller 

dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan mengenai 

penelitian kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan 

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya (2014).   

  Sedangkan Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

mengenai metodologi kualitatif itu sebagai prosedur penelitian 

yang hasilnya berupa data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun 

lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy 

J.Moleong, 2014). Sesuai dengan pengertian yang ada maka 

dalam proses pengumpulan datanya akan berbentuk data 

deskriptif yang berbentuk tulisan maupun lisan dari lembaga atau 

individu yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini.   

Data tulisan bisa didapatkan dari pengumpulan dokumen-

dokumen yang telah ada. Sedangkan data lisan dapat diperoleh 

dari wawancara langsung dengan pejabat pada bagian perizinan 

dan pemungutan pajak reklame di kantor Dinas Pendapatan 

Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Perusahaan 
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Biro Periklanan, dan pengguna fasilitas reklame. Proses 

pengumpulan data dalam bentuk dokumen dan lisan dapat 

membantu peneliti dalam menemukan permasalahan-

permasalahan yang sipeneliti tanyakan. 

5. Penentuan Subjek Penelitian  

 

  Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait 

permasalahan yang di teliti, maka peneliti menggunakan teknik 

purposive untuk memilih subjek penelitian. Kriteria penentuan 

subjek adalah seperti yang dijelaskan oleh Lexy J.Moleong yaitu 

orang-orang yang berperan, yang berpengetahuan luas tentang 

daerah atau lembaga tempat penelitian dan yang suka bekerja 

sama untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan 

(2014:199). 

  Subjek penelitian yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang karena posisinya sehingga 

memiliki pengetahuan, pengalaman yang cukup tentang data 

yang diharapkan peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang ditentukan 

oleh peneliti adalah orang/pejabat yang berwenang dalam 

perizinan reklame, orang/pejabat yang berwenang dalam 

pemungutan pajak reklame, orang/perusahaan yang 

menyediakan biro jasa periklanan/reklame, orang yang 

menggunakan fasilitas reklame/pengiklan. 

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  
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  Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, maka data-data hasil penelitian yaitu dari 

data wawancara dan hasil dokumentasi maka perlu dilakukan 

teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini maka 

dilakukan cross check data. Teknik cross check data digunakan 

karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data ganda pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2008). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan 

kualitatif, yaitu metode wawancara dan dokumentasi, sehingga 

cross check dilakukan denagn mengecek data yang berasal dari 

wawancara dengan dokumentasi. Selanjutnya cross check 

dilakukan untuk mengecek balik derajat kepercayaan data yang 

berasal dari wawancara dengan dokumentasi, membandingkan 

antara hasil wawancara subyek penelitian yang satu dengan 

subyek penelitian lainnya, dan antara dokumen yang satu dengan 

dokumen yang lainnya. 

7. Teknik Analisis Data  

 

  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik induktif yang dilakukan dari awal sampai 

akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka. Analisis data ini 

digunakan untuk menilai, menganalisis data yang telah difokuskan 

dalam penelitian yaitu kajian tentang pelaksanaan pemungutan 

pajak reklame di Kabupaten Sleman, hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam pemungutan pajak reklame dan upaya-upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga  
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setelah mendapatkan data dari peristiwa dan fakta yang terjadi 

sehingga ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara 

menganalisis danmenyajikan dalam bentuk data deskriptif. 

  Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai 

berikut:  

1.  Reduksi Data  

  Data-data yang sudah peneliti dapatkan dari lapangan 

kemudian dipilih sesuai dengan topik pembahasan 

penelitian hal ini sama dengan apa yang diutarakan oleh 

Sugiyono bahwa dalam tahap pereduksian data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

kepada hal-hal yang penting (2011:247). Reduksi data 

mempermudah peneliti melakukan analisis data 

selanjutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan 

dengan cara menyederhanakan, memilih merangkum dan 

memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan 

penelitian yaitu pelaksanaan pemungutan pajak reklame di 

Kabupaten Sleman yang belum maksimal sehingga pada 

Tahun 2011 realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

pajak reklame belum mencapai target.   

2. Unitasi dan kategorisasi  

 Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi 

disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara 

sistematik ke dalam kategori dengan sifat masing-masing 

data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang 
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sifatnya penting dan pokok sehingga akan lebih mudah 

memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. 

 

3. Display data  

Display data adalah penyajian data ke sejumlah matrik 

yang sesuai. Display data dapat dilakukan dengan 

gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama 

penelitian. Pada tahap penyajian data, data yang diperoleh 

telah dikategorisasikan, kemudian disajikan dalam bentuk 

naratif secara konstruktif yang berupa informasi mengenai 

pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten 

Sleman, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya-

upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman 

dalam menangani hambatan.  

4. Penarikan Kesimpulan  

Tahap terakhir dari analisis data yaitu penarikan 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Dari data yang sudah ada 

kemudian ditarik kesimpulan yang objektif kemudian 

diverifikasi dengan cara melihat kembali pada reduksi data 

dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil 

tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

melihat kembali reduksi dan penyajian data agar penarikan 

kesimpulan tidak melenceng dari permasalahan penelitian 
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yaitu pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

yang belum maksimal, sehingga diperoleh kesimpulan awal 

bahwa pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan 

Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, namun 

pelaksanaan peraturan daerah belum dilaksanakan secara 

maksimal karena menghadapi beberapa hambatan, salah 

satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk 

membayar pajak reklame sehingga hal tersebut 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Sleman dari sektor pajak reklame menjadi kurang optimal. 

 

 Rumus:  

 Kontribusi Pajak Reklame =   Realisasi Pajak Reklame x 100% 
            Pendapatan Asli Daerah 
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BAB III 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  

  

  Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota madya 

Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas 

Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 

terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak 

Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.  

  Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah 

Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 

April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negri 

Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 

tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan 

perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang 

kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber 

keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan 

Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam 

Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit 

penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja 
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Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung 

Pandang, seiring dengan adanya perubahan kota madya Ujung 

Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas 

Pendapatan Daerah Kota madya Ujung Pandang berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.  

  Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di 

tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar.  

 
B. Visi dan Misi Organisasi  

 

  1. Visi  

Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal online 

terpadu.  

  2. Misi   

a) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT 

secara terpadu dan terintegrasi  

b) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan 

memiliki kompetensi dalam bidangnya. 

c) Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan 

pendapatan dan keuangan daerah. 
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C. Struktur Organisasi dan Job Description 
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(Sumber: Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 

Hal.25) 

 

 

 

a. Kepala badan  

 Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 

walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.  

b. Sekretariat  

 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada 

semua unit organisasi di lingkungan badan.  

c. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan  

 Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

program kerja, monotoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan program dan kegiatan badan.  

d. Sub bagian Keuangan  

 Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

administrasi dan akuntansi keuangan.  

e. Sub bagian Umum dan Kepegawaian  

 Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan 
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rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang 

serta administrasi kepegawaian.  

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan  

 Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan 

pengembangan pengalolahan data dan informasi pengelolaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

g. Sub bidang Pendataan Wilayah I  

 Sub bidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pemdataan, 

intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi 

data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Dearah wilayah I, meliputi 

kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, 

Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.  

h. Sub bidang Pendataan Wilayah II 

 Sub bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan 

kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan potensi dan 

verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, 

meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, 

Panakukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepualauan Sangkarang.  

i. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi  
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 Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data Wajib 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan pengukuhan 

Wajib Pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi 

serta rancang bangun pengembangannya. 

 

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah  

 Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, 

penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, 

penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan 

Objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.  

k. Sub bidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet  

 Sub bidang Restoran, MINERBA dan Sarang Burung Walet 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, 

penangihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.  

l. Sub bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah  

 Sub bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai 

tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 
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dan keberatan pajak parkir dan penataan objek pajak reklame serta 

retribusi daerah. 

m. Sub bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah  

 Sub bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 

Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi 

perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, 

pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta 

verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak 

daerah dan retribusi daerah.  

n. Sub Bidang Pajak Daerah II  

 Sub Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan,  

keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II 

meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Air Bawah Tanah.  

o. Sub bidang Hotel dan Air Bawah Tanah  

 Sub bidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan pajak hotel dan air bawah tanah  

p. Sub bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan  

 Sub bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai 

tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 
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dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan 

Pajak Penerangan Jalan Non PLN. 

q. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak  

 Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, 

analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan 

dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan 

Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah.  

r. Sub bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan  

 Sub Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, 

rekonsiliasi, pembinaan, pemriksaan, penindakan, pengenaan 

sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta 

perencanaan target pendapatan daerah.  

s. Sub bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi  

 Sub bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai 

tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, 

rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan 

piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak 

daerah dan retribusi daeah serta ketentuan pelaksanaannya. 

t. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
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 Sub bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan 

tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan 

pengembalian kelebihan pembayaran.  

 

 

u. Sub bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan  

 Sub bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan 

mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, 

pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, 

penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah.  

v. Kelompok Jabatan Fungsional  

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional 

sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang 

tenaga fungsional senior.  

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)  
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 Di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit 

Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan 

peraturan walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan 

Gubernur. 

 

 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Hasil Wawancara 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang 

menjadi subtansi dari penelitian ini yaitu Kontribusi Pajak Reklame 

Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, dengan metode 

analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif. 

 Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Makassar pada 

kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui 

Bagaimana kontribusi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah 

di Kota Makassar pada tahun anggaran 2018 sampai tahun 

anggaran 2020. 

 
 Adapun hasil wawancara yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Makassar sebagaii berikut: 
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1) Bagaimana cara pemungutan pajak reklame ? 

 “reklame terdiri dari permanen dan insidentil, yang di mana 

Seperti kita lihat Bando Jalan, reklame berjalan, papan menempel, 

reklame udara, bilboard, videotron, wall pinting, baliho. Sedangkan 

insidentil Kain yang memakai waktu 3 hari sampai 1 bulan.  

2) Bagaimana kontribusi pajak reklame pada PAD ? 

 “kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah 

tahun 2020 sebesar -15% , walaupun kontribusi pajak reklame 

lumayan kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan tetapi 

sangat berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah kota 

makassar. 

 

3) Bagaimana pengenaan pajak reklame ? 

 

 “pengenaan pajak reklame yaitu selama 1 tahun , adapun 

reklame insidentil yaitu ada selama 3 hari dan 1 minggu. 

4) Apakah pajak reklame ditempat ibadah dikenakan pajak ? 

 “Pajak reklame tidak mengenakan ditempat ibadah, tetapi 

tergantung dari konten , kalau seumpama reklame nya di depan 

mesjid maka di kenakan pajak Reklame karena dia bersifat umum 

ataupun di dalam mesjid tetapi reklamenya untuk mempromosikan 

itu juga di kenakan pajak reklame. 

5) Apakah pajak reklame dikenakan PPN ? 

 “Untuk pajak negara tidak mengenakan PPN karena kita sama-

sama negara kalau dinas keuangan yang menarik PPN, kalau 

Bapenda tidak menarik PPN. 
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2. Analisis Kriteria Kinerja 

Dibawah ini adalah tingkat dalam mengukur Kontribusi 

keuangan daerah otonom yang digolongkan kedalam beberapa 

kategori, yaitu : 

    Tabel 2.1 

( Kriteria Kinerja ) 

 

S

umber: 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan data target  dan realisasi penerimaan pendapatan 

asli daerah (PAD) kota makassar tahun 2018 sampai tahun 2020. 

Tabel 3.1 

( Target dan Realisasi PAD Tahun 2018 – 2020 ) 

Tahun Target Realisasi Persen(%) Kriteria 

2018 Rp 1.194.753.148.000 Rp    947.371.868.404 79,29 Kurang Efektif 

2019 Rp 1.340.000.000.000 Rp 1.073.061.660.653 80,08 Kurang Efektif 

2020 Rp    850.672.543.763 Rp    868.699.900.035 102,12 Efektif 

 

Sumber: Dari Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 2020 
 

Berdasarkan data penerimaan kantor pendapatan daerah 

(BAPENDA) di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dari tahun 

Nilai Kerja Keterangan 

>100% Efektif 

85 s.d 99 % Cukup Efektif 

65 s.d 84% Kurang Efektif 

<65% Tidak Efektif 
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ketahun penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikatakan mengalami 

Kurang Stabil. 

Pada tahun 2018 penerimaan PAD Mencapai Rp 

947.371.868.404 tingkat kontribusinya Kurang Efektif. dan 

penerimaan  PAD pada tahun 2019 mengalami kenaikan tetapi 

masih Kurang Efektif sebesar Rp 1.073.061.660.653, dan pada 

tahun berikutnya yaitu tahun 2020  dimana Penerimaan PADnya 

Meningkat dan Efektif yakni mencapai Rp 868.699.900.035. Dari 

data diatas Realisasi penerimaan PAD yang Terkecil tahun 2018  

Dan Realisasi Penerimaan PAD yang terbesar yaitu pada tahun 

2020. Hal ini menunjukka Bahwa Realisasi Penerimaan PAD di 

badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Kurang Stabil. 

 
4. Penerimaan Pajak Reklame 

Adapun data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Reklame 

kota makassar Tahun 2018 sampai tahun 2020. 

Tabel 3.2 

(Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2018-2020) 

 
 Sumber: Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Thn 2020 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat Target Dan Realisasi 

terhadap penerimaan Pajak Reklame dari Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Makassar. Penerimaan pajak reklame 100% Memenuhi 

Tahun Target Realisasi Persen(%) Kriteria 

2018 Rp 38.000.000.000 Rp 44.880.644.293 118,11 Efektif 

2019 Rp 53.000.000.000 Rp 53.641.688.525 101,21 Efektif 

2020 Rp 41.000.000.000 Rp 46.606.813.357 113,68 Efektif 
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Target, Pada Tahun 2018 penerimaan pajak reklame telah mencapai 

target dengan persentase 118,11%. Jika dilihat dari kontribusinya 

penerimaan pajak reklame Tahun 2018 Efektif. Lalu pada tahun 

2019 penerimaan pajak reklame Mengalami Penurunan Target 

dengan tingkat persentase 101,21%. Efektif dibandingkan dengan 

target tahun 2018. Dan pada tahun 2020 penerimaan pajak reklame 

mengalami peningkatan hingga sangat Efektif dengan persentase 

113,68%. Hal ini di karenakan kantor Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar mengupayakan agar penerimaan pajak 

reklame bisa meningkat. 

 

 

 

E. Pembahasan 

Upaya-upaya yang dilakukan yaitu merencanakan penataan 

pemasangan penyelanggaraan reklame dengan adanya 

perencanaan atau niat tersebut maka akan memudahkan untuk 

melakukan pendanaan terhadap penyelanggaraan reklame. 

Upaya selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu memberikan Sanksi denda 

sebesar 2% terhadap wajib pajak yang terlambat membayar 

reklame. Lalu memasang stiker BELUM BAYAR PAJAK kepada wajib 

pajak yang belum membayar pajak Reklame. Selanjutnya perlunya 

meningkatkan keterampilan dari petugas  yang berhubungan 

langsung dari pajak reklame, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 
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keterampilan dari petugas yaitu pada bidang pendataan, penagihan 

maupun petugas yang berhubungan langsung dengan pajak 

reklame. yang terakhir yaitu mengetahui secara keseluruhan 

mengenai informasi perihal alamat setiap yang memasang reklame. 

upaya-upaya tersebut akan terus di lakukan setiap tahunnya 

sehingga penerimaan pajak reklame bisa meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Dengan upaya-upaya yang akan dilakukan tersebut, maka 

penerimaan pajak reklame akan meningkat  dan sangat efektif 

bahkan di tahun 2022 yang akan datang di pastikan akan mencapai 

target yang efektif. Akan tetapi penerimaan pajak reklame belum 

dipastikan bisa meningkat penerimaan PAD, Hal ini di sebabkan 

pajak daerah lainnya masih banyak yang belum memenuhi target. 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

 1) Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame di kantor Badan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, tingkat Kontribusi Pajak 

Reklame dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Sangat Stabil 

Sebesar 100% dengan memenuhi target bahkan melebihi target yang di 

tentukan. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (BPAD) telah 

terlaksanakan dengan sangat baik dan realisasi penerimaan pajak reklame 
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yang melebihi target sebesar 100% dan bekelanjutan di tahun berikutnya 

maka penerimaan pajak reklame akan terus meningkatkan pada 

pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. 

 2) Berdasarkan data target dan realisasi yang saya teliti pada 

penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar (PAD) setiap 

tahunnya di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu tidak meningkat, 

Hal ini di sebabkan masih banyak penerimaan pajak daerah lainnya tidak 

terealisasi atau tidak memenuhi targetnya. 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan, Dinas 

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Saran saya Kepada Kantor 

Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, yaitu : 

1) Badan pendapatan daerah perlu gali Potensi dan Strategi yang 

kreatif agar dapat lebih meningkatkan pendapatan pajak reklame 

sehingga pendapatan pajak reklame dapat memberikan lebih banyak 

sumbangan dari tahun sebelumnya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

2) Pemerintah daerah kota makassar dan para petugas supaya lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap reklame liar atau lebih bertindak 
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tegas terhadap wajib pajak agar semakin taat untuk melaporkan atau 

membayar reklame setiap bulan dan setiap tahunnya. 
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Sumber : Surat Permohonan Penelitian 
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Sumber : Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 2  Hasil Wawancara  

1.  Bagaimana cara pemungutan pajak reklame ? 

“reklame terdiri dari permanen dan insidentil, yang di mana Seperti 

kita lihat Bando Jalan, reklame berjalan, papan menempel, reklame 

udara, bilboard, videotron, wall pinting, baliho. Sedangkan insidentil 

Kain yang memakai waktu 3 hari sampai 1 bulan.  

2.  Bagaimana kontribusi pajak reklame pada PAD ? 

“kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tahun 

2020 sebesar -15% , walaupun kontribusi pajak reklame lumayan 

kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan tetapi sangat 

berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah kota 

makassar. 

3.  Bagaimana pengenaan pajak reklame ? 

 

“pengenaan pajak reklame yaitu selama 1 tahun , adapun reklame 

insidentil yaitu ada selama 3 hari dan 1 minggu. 

4.  Apakah pajak reklame ditempat ibadah dikenakan pajak ? 

“Pajak reklame tidak mengenakan ditempat ibadah, tetapi 

tergantung dari konten , kalau seumpama reklame nya di depan 

mesjid maka di kenakan pajak Reklame karena dia bersifat umum 

ataupun di dalam mesjid tetapi reklamenya untuk mempromosikan 

itu juga di kenakan pajak reklame. 

5.  Apakah pajak reklame dikenakan PPN ? 

“Untuk pajak negara tidak mengenakan PPN karena kita sama-sama 

negara kalau dinas keuangan yang menarik PPN, kalau Bapenda 

tidak menarik PPN. 
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LAMPIRAN 3 

No. Bulan 
Reklame 

2017 2018 2019 2020 

1 Januari               
763.778.770  

         
3.291.708.530  

         
3.122.934.710  

         
7.229.779.191  

2 Februari           
1.627.074.289  

         
4.500.525.662  

         
4.472.570.969  

         
2.513.398.748  

3 Maret           
4.000.985.770  

         
2.561.189.758  

         
4.246.496.621  

         
1.989.853.246  

4 April           
1.932.177.631  

         
2.763.210.289  

         
3.797.293.733  

         
2.917.288.241  

5 Mei           
2.330.689.017  

         
2.032.354.023  

         
4.042.320.838  

         
1.512.303.020  

6 Juni           
2.157.597.119  

         
1.761.610.565  

         
2.095.716.379  

         
1.246.346.335  

7 Juli           
3.669.366.226  

         
3.738.007.568  

         
3.552.534.429  

         
3.568.236.293  

8 Agustus           
2.671.502.019  

         
2.395.864.019  

         
2.661.626.314  

         
3.005.694.614  

9 September           
3.629.704.614  

         
3.944.044.994  

         
4.420.820.258  

         
4.830.177.749  

10 Oktober           
4.173.435.626  

         
3.163.445.998  

         
7.945.958.212  

         
3.265.249.374  

11 November           
4.425.774.008  

         
5.051.366.582  

         
3.988.977.351  

         
5.586.567.952  

12 Desember         
10.281.834.983  

         
9.677.316.305  

         
9.294.438.711  

         
8.941.918.594  

TOTAL 
        

41.663.920.072  
       

44.880.644.293  
       

53.641.688.525  
       

46.606.813.357  

Target         
32.000.000.000  

       
38.000.000.000  

       
53.000.000.000  

       
41.000.000.000  

Persentase Capaian 
(n) 

130,20 118,11 101,21 113,68 

Lebih/Kurang (n)           
9.663.920.072  

         
6.880.644.293  

             
641.688.525  

         
5.606.813.357  

Kenaikan Capaian (n-
1) 

0% 7% 16% -15% 

 

Sumber : Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017 -   2020  

Kontribusi :  Realisasi Pajak Reklame  x 100% 

                Target Pajak Reklame 
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Sumber : Data APBD Tahun 2018 
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Sumber : Data APBD Tahun 2019 
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Sumber : Data APBD Tahun 2020 
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LAMPIRAN 4 

 

 

Sumber : Dokumentasi Hasil Wawancara 
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Sumber : Dokumentasi hasil Pengambilan Data Pajak Reklame 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Sumber : Dokumentasi Hasil Pengambilan Data APBD 
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Sumber : Dokumentasi Kantor Badan Pendapatan Daerah 
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