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ABSTRAK 
 

 
 

NUR FADHILATHUL ANNISA, TAHUN 2022. Efektivitas Pajak Reklame 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 
2019-2021. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
pembimbing I Andi Rustam dan pembimbing II Muhammad Adil 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas 

pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng pada 
tahun 2019-2021. Jenis Penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. 
Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menngunakan 
tekhnik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame di 
Kabupaten Bantaeng masih kurang efektif disebabkan karena faktor lokasi atau 
tempat pemasangan reklame yang masih sedikit di Kabupaten Bantaeng 
sehingga banyak wajib pajak memilih memasang reklamenya di kota-kota besar 
agar apa yang di promosikan dapat dilihat dan diminati oleh lebih banyak 
penduduk,selain itu faktor lainnya yaitu tidak sedikit wajib pajak yang lalai dalam 
membayar kewajibannya dalam membayar pajak reklame.  
 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 
 
 

NUR FADHILATHUL ANNISA, 2022. The Effectiveness of Advertising Tax on 
Regional Original Income in Bantaeng Regency in 2019-2021. Scientific 
Writing (KTI), D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by supervisor I Andi Rustam 
and advisor II Muhammad Adil. 
 
 The purpose of this study is to find out how effective the advertisement 
tax is on local revenue in Bantaeng Regency in 2019-2021. This type of research 
was conducted with a qualitative descriptive. The data used are primary data and 
secondary data by using data collection techniques, namely through observation, 
interviews, and documentation. 

The results of this study indicate that the effectiveness of the billboard tax 
in Bantaeng Regency is still less effective due to the location or place of installing 
billboards that are still few in Bantaeng Regency so that many taxpayers choose 
to install their billboards in big cities so that what is being promoted can be seen 
and interested. by more residents, in addition to other factors, namely not a few 
taxpayers who are negligent in paying their obligations in paying billboard taxes. 
 
 
Keywords: Effectiveness, Advertisement Tax, Locally-Generated Revenue 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Otonomi daerah ialah tindakan awal yang mengarah kepada 

penyelenggaraan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Undang-undang yang 

mengatur tentang pemerintah daerah adalah cara penerapan agar tercapainya 

pemberian kekuasaan yang besar sebagai bagian dari proses pengelolaan otonomi 

daerah. Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia mewajibkan daerah atau kota 

untuk berupaya mengatur sumber pendapatan pada setiap daerah yang gunanya 

untuk penanganan biaya pengeluaran daerah tersebut. Otonomi daerah 

diwujudkan melalui kerangka desentralisasi yaitu suatu kebijakan strategis untuk 

mengembangkan atau memperluas konsensus dalam hubungan pusat daerah di 

masing-masing negara yang telah menjadi negara demokratis. Desentralisasi 

adalah suatu kebijakan nasional yang didukung langsung oleh perangkat hukum 

dan kemudian diterapkan pada sistem politik untuk memperkuat pemerintah 

daerah. Salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

otonomi daerah adalah ketersediaan dana yaitu keuangan yang baik, dimana 

kemampuan suatu daerah untuk membiayai atau memfasilitasi pelaksanaan urusan 

rumah tangganya dengan sumber dana yang digali dari daerah itu sendiri.  

Salah satu sumber peningkatan penerimaan ekonomi daerah di Indonesia 

berasal dari pendapatan asli daerah. Apabila daerah mempunyai penerimaan 

daerah yang cukup banyak, akan meyakinkan bahwa di daerah tersebut terdapat 

sumber daya yang pengelolaannya dilakukan dengan baik kemudian memperoleh 
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pendapatan asli daerah yang lumayan besar serta dapat dimanfaatkan sebagai 

anggaran bagi kemakmuran rakyat, misalnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

umum dan menyelenggarakan kegiatan sosial. Pendapatan asli daerah ialah 

sumber pendapatan asli daerah dimanfaatkan untuk membantu pengoperasain 

pembangunan dan pemerintahan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan asli daerah 

lain-lain yang sah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan dan dimanfaatkan bagi keperluan daerah 

untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari 

sektor pajak daerah yaitu pajak reklame.  

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang harus 

dibayar agar mendapatkan izin pemasangan, reklame dimanfaatkan sebagai media 

perkenalan atau memuji suatu barang serta jasa ditempat umum. Reklame yaitu 

alat, benda, media yang tujuannya untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan 

memujikan suatu barang atau jasa yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar 

dari tempat umum. Kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak daerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas 

dengan memperhatikan potensi yang terdapat di daerah. Dalam hal ini Daerah 

Bantaeng mengatur pajak reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 
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Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bantaeng dari tahun 

2017 hingga ke tahun 2018, yaitu : 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2017-2018 

Tahun Target 

(A) 

Realisasi 

(B) 

Presentase 

(B/A) 

Kriteria 

Efektivitas 

2017 Rp. 101.400.000 Rp. 96.060.062 94% Efektif 

2018 Rp. 106.500.000 Rp. 116.219.187 109% Sangat 

Efektif 
   Sumber : Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Bantaeng (2022) 

Presentase realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 94% dan tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor 

yaitu faktor lokasi atau tempat pemasangan reklame yang masih kurang dan 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya 

sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak reklame. Namun, dengan membantu 

pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan 

pajak daerah terkhusus penerimaan pajak reklame, petugas pajak memberikan 

pelayanan efektif dengan mengharapkan bisa memberikan kesadaran kepada 

Wajib Pajak dalam membayar pajak reklame untuk meningkatkan pembangunan 

daerah dan pemerintah daerah juga harus lebih maksimal dalam memanfaatkan 

potensi pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian 

realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

sebesar  109%. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019-2021”. 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pajak Reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantaeng pada Tahun 2019-2021 

?” 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng 

pada tahun 2019-2021. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan mengenai efektivitas pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019-2021. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan terkait efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan 



5 
 

 
 

asli daerah dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang akan meneliti penelitian sejenisnya. 

3. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta sebagai 

pemberian opini atau masukan mengenai efektivitas pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah. 
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORI 

 

 

A. Landasan Teori 

      1. Pengertian Efektivitas 

  Efektivitas secara umum ialah suatu suatu keadaan yang 

 menunjukkan tingkat keberhasilan atau taraf tercapainya sesuatu baik itu 

program ataupun sebuah kebijakan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, 

dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan 

kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil diperoleh maka kegiatan 

tersebut dianggap efektif. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) yaitu “daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan 

adanya tujuan yang ingin dicapai”.   

  Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas ialah “suatu pemanfaatan 

 sarana dan prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang 

sebelumnya  telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa 

kegiatan  yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu badan”.  

  Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak adalah 

 sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas 

 

Presentase Efektivitas Kriteria Efektivitas 

> 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

        Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996 (Dwindra: 2008) 

dalam (Primandari & Dahlia, 2020) 

 

  Berdasarkan tabel kriteria efektivitas diatas dapat disimpulkan 

 bahwa semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif, standar 

 minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1% . Namun, apabila rasio 

di  bawah standar maka rasio tersebut dikatakan tidak efektif.  

      2. Pengertian Pajak  

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 

 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No.6 

 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 

 ialah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang 

 pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

 keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

  Defenisi pajak menurut Rochmat Soemitro, ialah iuran kepada kas 

 negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
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 mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat 

 ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Kemudian  defenisi pajak menurut Rifqi Siddiq ialah iuran yang sifatnya 

memaksa  pemerintah suatu negara kepada Wajib Pajak dalam periode 

tertentu yang  sifatnya wajib dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada 

negara dan  bentuk balas jasanya secara tidak langsung. 

  Dari defenisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak 

 adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara kemudian 

 dipungut berdasarkan undang-undang serta sifatnya dapat dipaksakan 

 dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontra prestasi yang 

 langsung. 

           3. Pendapatan Asli Daerah 

  Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh 

 daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

 berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan  yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah, 

yaitu : 

a. Pajak daerah, merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh daerah 

kepada orang pribadi atau suatu badan tanpa menerima imbalan 

secara langsung kemudian dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang beraku dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
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b. Retribusi daerah, merupakan pungutan yang digunakan sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan 

dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan suatu 

badan dan atau orang pribadi. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan, merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

badan usaha milik daerah atau lembaga lainnya yang merupakan 

milik daerah tersebut. 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan pendapatan 

yang diperoleh selain dari tiga diatas seperti jasa giro, pendapatan 

bunga, keuntungan selisih tukar mata uang asing, potongan, komisi, 

maupun bentuk dari pengadaan barang dan jasa oleh suatu daerah. 

      4. Jenis Pajak Daerah 

  Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ialah 

 “kontribusi wajib pajak 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”.  

Berikut jenis-jenis pajak, sebagai berikut : 

1) Pajak Provinsi, yaitu terdiri dari : 

a) Pajak kendaraan bermotor 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor 



10 
 

 
 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d) Pajak air permukaan 

e) Pajak rokok 

2) Pajak Kabupaten/Kota, yaitu terdiri dari : 

a) Pajak hotel 

b) Pajak restoran 

c) Pajak hiburan 

d) Pajak reklame 

e) Pajak penerangan jalan 

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g) Pajak parkir 

h) Pajak air tanah 

i) Pajak sarang burung walet 

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
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      5. Pajak Reklame 

  Pajak reklame yaitu salah satu pendapatan daerah yang cukup 

potensial sebagai sumber pembiayaan untuk melakukan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak reklame yang kemudian 

disebut sebagai pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan secara 

langsung atas penyelenggaraan reklame.  

  Reklame menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 

angka 26 dan 27 ialah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan 

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, ataupun badan yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Dalam pemungutan 

 pajak reklame terdapat beberapa terminologi (istilah) yang perlu 

diketahui,  terminologi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. 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 atau dinikmati oleh umum. 



12 
 

 
 

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 

reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama 

pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak 

dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame 

yang ditetapkan  untuk satu atau beberapa buah reklame. 

5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan 

izin terbatas. 

7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat 

SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan 

permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik 

data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang. 

8. Surat Kuasa Umum Menyetor yang atau biasa disingkat dengan SKUM 

adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh 

wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak. 
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      6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame 

  Berikut dasar hukum pemungutan pajak reklame : 

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 tahun 2017 tentang 

perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng. 

 

      7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame 

  Subjek pajak ialah badan dan/atau orang pribadi yang 

menggunakan  reklame. Sedangkan, wajib pajak ialah badan dan/atau orang 

pribadi yang  menyelenggarakan reklame. Secara langsung jika reklame 

dilaksanakan  oleh badan atau orang pribadi, maka orang pribadi atau badan 

tersebut  merupakan wajib pajak reklame. Kemudian apabila pihak ketiga 

 menyelenggarakan reklame seperti perusahaan jasa iklan, maka pihak 

ketiga  tersebut merupakan wajib pajak reklame.   
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      8. Objek Pajak Reklame 

  Objek pajak reklame adalah seluruh penyelenggara reklame. 

 Penyalenggaraan reklame dapat diselenggarakan bagi penyelenggara 

 reklame atau jasa periklanan perusahaan yang tercatat di Dinas Pendapatan 

 Daerah Kabupaten/Kota atau di Kantor yang menangani tentang pajak 

 reklame. Objek pajak reklame yang ditetapkan untuk penyelenggaraan 

 reklame yaitu sebagai berikut : 

a) Reklame papan/billboard megatron, yaitu reklame yang 

penyelenggaraannya menggunakan bahan yang terbuat dari kayu, kertas, 

plastik, fibre glass, logam, kaca, alat penyinar atau bahan lain yang 

serupa kemudian bentuknya lampu pijar atau alat lain yang memancarkan 

sinar kemudian dipasang pada tempat yang telah disediakan (berdiri 

sendiri) atau dengan cara ditempelkan maupun digantungkan. 

b) Raklame kain, yaitu reklame yang penyelengaraannya menggunakan 

bahan yang terbuat dari kain, plastik, karet atau bahan lain yang serupa.  

c) Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran 

kemudian penyelenggaraannya dilakukan dengan cara disebarkan, 

diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, diletakkan, 

maupun digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain yang tidak 

lebih dari 200
 
m

2
 perlembar sebagai ketentuan luasnya. 

d) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran kemudian 

penyelenggaraannya dilakukan dengan cara disebarkan, diberikan atau 
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dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk dilekatkan, ditempelkan, 

digantung, dipasang pada suatu benda yang lain. 

e) Reklame berjalan, termasuk  pada kendaraan, yaitu reklame yang 

penyelenggarannya dilakukan dengan cara membawa reklame berkeliling  

oleh orang yang berjalan kaki atau ditempelkan ke kendaraan yang 

digerakkan oleh tenaga hewan maupun tenaga mekanik. 

f) Reklame udara, yaitu reklame yang penyelenggaraannya dilakukan 

diudara dan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang serupa. 

g) Reklame suara, yaitu reklame yang penyelenggaraannnya menggunakan 

kata-kata yang diucapkan oleh mulut atau suara yang dapat ditimbulkan 

maupun alat perantara atau media apapun. 

h) Reklame peragaan, yaitu reklame yang penyelenggaraannya dilakukan 

dengan cara  memperagakan suatu barang tanpa disertai dengan suara. 

i) Reklame film/slide, yaitu reklame yang penyelenngaraannya dilakukan 

dengan menggunakan klise seperti kaca atau film, maupun bahan-bahan 

lain yang serupa sebagai alat untuk memproyeksikan dan diperagakan 

pada layar, benda lain, dipancarkan, atau diperagakan melalui media 

televisi. 
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 Yang tidak termasuk objek pajak penyelenggaraan reklame yaitu : 

a) Reklame yang penyelenggaraannya dilakukan melalui media televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang serupa. 

b) Reklame yang penyelenggarannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah. 

c) Suatu barang yang diperdagangkan memiliki label atau produk yang 

melekat dimana fungsinya sebagai pembeda dari produk yang serupa 

lainnya. 

d) Nama pengenal usaha atau profesi dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha yang diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur 

nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 

m
2
 dengan kelebihan maksimum 15 m serta jumlah reklame tidak lebih 

dari 1 buah. 

e) Penyelenggaraan reklame yang memuat nama tempat ibadah dan panti 

asuhan. 

f) Penyelenggaraan reklame mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, 

dengan tidak lebih dari 1 m
2 

sebagai ketentuan luasnya dan 

diselenggarakan diatas tanah tersebut kecuali reklame produk. 

g) Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan 

PBB, badan, dan lembaga khususnya organisasi internasional. 
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      9. Dasar Pengenaan Pajak Reklame  

  Dasar pengenaan pajak reklame merupakan nilai sewa reklame 

atau  disingkat dengan NSR, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar 

 perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Pada reklame, 

 penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak ketiga kemudian NSR 

 ditetapakan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila 

 penyelenggaraannya dilakukan sendiri maka NSR dihitung berdasarkan 

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

 jumlah, dan ukuran media reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh 

 pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut tidak memiliki kontrak 

 reklamenya maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor seperti 

 reklame yang diselenggarakan sendiri. 

B. Kerangka Konseptual 

 Efektivitas adalah keberhasilan kegiatan dalam sektor publik sehingga 

kegiatan tersebut dikatakan efektif, tujuannya untuk mengukur suatu rasio 

keberhasilan semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio 

keberhasilan adalah 100% atau 1% dan menggunakan perhitungan kriteria 

efektivitas. Namun, apabila rasio di bawah standar maka rasio tersebut dikatakan 

tidak efektif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah yaitu bersumber dari sektor pajak, khususnya 

pajak reklame untuk mengisi kas daerah dan sebagai pendanaan dalam daerah 

tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas 
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pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng pada tahun 

2021. 

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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C.  Metode Pelaksanaan Penelitian 

     1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan 

 Daerah Kabupaten Bantaeng yang lokasinya berada di Jl. Andi. 

Manappiang  Bantaeng, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang dilakukan untuk 

penelitian  

yaitu selama 2 (dua) bulan, yang dimulai pada bulan April sampai dengan 

bulan Juni 2022. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara untuk 

mendapatkan informasi terkait dari narasumber yakni melalui pegawai 

yang bertugas dibagian pendapatan Kantor Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantaeng. 

b. Dokumentasi 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang 

tersedia dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantaeng. 

c. Observasi 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan pengamatan langsung ke 

lapangan sehingga mendapatkan lebih banyak informasi dari lokasi 

penelitian. 
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3) Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung  

melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif, pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. 

b. Data Sekunder 

  Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi-

referensi seperti  jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

4) Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana 

 pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, serta 

menggunakan sumber lain seperti dokumen, artikel, jurnal, ataupun 

 situs internet yang tersedia. Perolehan data tersebut kemudian dipilih-pilih,      

mana yang penting dan mana yang untuk dipelajari serta membuat suatu 

kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu : 

1) Pengumpulan data 

Data yang didapatkan dari dokumentasi, observasi dalam 

penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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2) Redukasi data 

Proses penyederhanaan yang dilakukan dengan cara 

pemilahan yang mana pokok dan mana ynag inti sehingga dapat 

menjadi informasi yang bermakna dan memudahkan dalam 

melakukan penarikan kesimpulan. 

3) Penyajian data  

Sekumpulan data yang tersusun secara sistematis dan 

mudah untuk dipahami dan memberikan penarikan kesimpulan 

serta pengambilan tindakan yang lebih lanjut. 

4) Penarikan kesimpulan 

Tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan 

cara melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan 

masalah secara tujuan yang hendak dicapai. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat 

  Asal mula Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)  

dinamai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang tugasnya 

melaksanakan pemungutan, penghimpunan, dan pengelolaan di bidang 

pendapatan daerah yang memiliki kegunaan untuk keperluan pembiayaan 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten 

Bantaeng. Setelah itu, pada tahun 2008 berubah menjadi Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang 

organisasi perangkat daerah dan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng 

No.26 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi, kedudukan, tugas, 

dan fungsi dinas-dinas daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah 

diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten No. 2 Tahun 2009. 

B. Struktur Organisasi dan Job Description 

 Berikut pelaksanaan tugas dari BPKD Bantaeng  

1) Sekretariat 

 Sekretariat memiliki tugas untuk membantu kepala badan dalam 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja 

yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Kabupaten Bantaeng. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat 

melakukan penyelenggaraan fungsi : 

a. Menyusun kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan evaluasi, 

sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian umum dan 

kepegawaian. 

b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan 

evaluasi, sub bagian keuangan dan aset serta sub bagian umum 

dan kepegawaian. 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dalam sub 

bagian perencanaan dan evaluasi, sub bagian keuangan dan aset 

serta sub bagian umum dan kepegawaian. 

d. Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta 

program kegiatan. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 Sekretariat membawahi 3 sub bagian dan dipimpin oleh sekretaris 

kemuadian masing-masin sub bagian dipimpin oleh kepala  sub bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris, adapun  

sub bagiannya terbagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Sub bagian umum dan Kepegawaian. 

2. Sub bagian Keuangan. 

3. Sub bagin Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program. 
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2) Bidang Anggaran 

 Bidang anggaran memiliki tugas melakukan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta 

pemantauan dan evaluasi dalam bidang anggaran yang meliputi 

pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran 

belanja tidak langsung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang anggaran 

melaksanakan fungsi : 

a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perumusan kebijakan 

teknis di bidang anggaran. 

b. Persiapan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. 

c. Pengendalian pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

APB. 

d. Perumusan kebijakan operasional dalam bidang anggaran. 

e. Pelaksanaan tugas lain diberikan langsung oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 Bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang dan membawahi 3 

sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke kepala 

bidang, yaitu : 

1. Sub bidang perencanaan penyusunan anggaran. 

2. Sub bidang pengendalian dan evaluasi. 

3. Sub bidang administrasi anggaran. 
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3) Bidang Pendapatan 

 Bidang pendapatan memiliki tugas yaitu melaksanakan 

penyusunzn, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, 

serta memantau dan evaluasi dalam bidang pendapatan meliputi 

pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah, penagihan dan 

pelaporan, serta pelayanan atas pengelolaan pendapatan daerah. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, bidang pendapatan melakukan penyelenggaraan 

fungsi : 

a. Mengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. 

b. Mengelola pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

c. Mengelola pendaftaran, penilaian, pendapatan, dan 

pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah serta retribusi 

daerah. 

d. Mengelola perhitungan, penetapan, penerbitan dokumen 

ketetapan serta penagihan pajak daerah dari retribusi daerah. 

e. Menyusun kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

f. Mengelola validasi dan verifikasi BPHTB. 

g. Mengelola dana administrasi, dana transfer dari pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang lainnya. 

h. Mengelola data bagian desa dari penerima pendapatan daerah. 
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 Bidang pendapatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, bidang 

pendapatan membawahi 3 sub bidang dan masing-masing bidang 

dipimpin oleh kepala sub bidang yang bertanggung jawab kepada kepala 

bidang, yaitu : 

1. Sub bidang pengelolaan data dan informasi. 

2. Sub bidang pengihan dan pelaporan. 

3. Sub bidang pelayanan. 

 

4) Bidang Perbendaharaan 

 Bidang perbendaharaan memiliki tugas melaksanakan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta 

memantau dan mengevaluasi dalam bidang perbendaharaan, yang 

meliputi pelayanan keuangan daerah, belanja langsung, dan belanja tidak 

langsung. Adapun penyelenggaraan fungsi dari bidang perbendaharaan 

dalam menjalankan tugasnya, yaitu : 

a. Mengumpulkan dan mengelola data anggaran dan realisasi 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. 

b. Membina administrasi perbendaharaan daerah. 

c. Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas dalam 

bidang perbendaharaan. 
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d. Mengkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan 

APBD. 

e. Melaksanakan fungsi bendahara pengeluaran. 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya. 

 Bidang perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, bidang 

pendapatan membawahi 3 sub bidang dan masing-masing bidang 

dipimpin oleh kepala sub bidang yang bertanggung jawab kepada kepala 

bidang, yaitu : 

1. Sub bidang verifikasi pertanggungjawaban. 

2. Sub bidang pengelolaan gaji dan tunjangan. 

3. Sub bidang pendanaan kegiatan SKPD/PPKD. 

 

5) Bidang Aset Daerah 

 Bidang aset daerah memiliki tugas melakukan pelaksanaan 

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, 

serta memantau dan mengevaluasi dalam bidang aset daerah, yang 

meliputi perencanaan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, 

pengamanan, dan pemeliharaan aset, serta pemindah tanganan penilaian 

dan penghapusan aset. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyelenggaraan 

fungsi bidang aset yaitu : 
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a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perumusan 

kebijakan  teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah. 

b. Membina teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah. 

c. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan aset daerah. 

d. Menyelenggarakan evaluasi dan pengelolaan aset daerah. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya. 

Bidang aset dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala badan, bidang pendapatan 

membawahi 3 sub bidang dan masing-masing bidang dipimpin oleh 

kepala sub bidang yang bertanggung jawab kepada kepala bidang, yaitu : 

1. Sub bidang perencanaan kebutuhan BMD. 

2. Sub bidang penatausahaan BMD. 

3. Sub bagian mutasi/penghapusan BMD. 

 

6) Bidang Akuntansi 

Bidang akuntansi memiliki tugas melakukan penyusunan, 

pelaksanaan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta 

memantau dan mengevaluasi dalam bidang aset, yang meliputi akuntansi 

dan pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan, dan dokumentasi 

serta informasi keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyelenggaran 

fungsi dalam bidang akuntansi yaitu : 
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a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang. 

b. Merumuskan kebijkan, petunjuk teknis, serta rencana strategis 

dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Mengumpulkan, menggolongkan, mencatat, menafsirkan, dan 

meringkas transaksi keuangan dalam pelaksanaan APBD. 

d. Membina pelaksanaan akuntansi SKPD/PPKD. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam bidang akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan, 

bidang pendapatan membawahi 3 sub bidang dan masing-masing 

bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang bertanggung jawab 

kepada kepala bidang, yaitu : 

1. Sub bidang analisa transaksi. 

2. Sub bidang penyusunan laporan berkala. 

3. Sub bidang penyusunan LKPD. 
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C. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian “Efektivitas 

Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantaeng Pada 

Tahun 2019 – 2021” yang dilakukan di Kantor  Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Bantaeng untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak 

reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 

– 2021, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berikut data yang 

diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng selama 

penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Gambar 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019-2021 

 

      Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019-2021 

Tahun Target Realisasi Presentase Kriteria 
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(A) (B) (B/A) Efektivitas 

2019 Rp. 106.500.000 Rp. 135.902.908 128% Sangat 

Efektif 

2020 Rp. 185.000.000 Rp. 123.383.377 67% Kurang 

Efektif 

2021 Rp. 405.366.765 Rp. 147.445.113 36% Tidak 

Efektif 
Sumber : Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Bantaeng (2022) 

  Berdasarkan penjelasan tabel 3.1 diatas, presentase target dan realisasi 

penerimaan pajak reklame pada tahun 2019 sampai dengan 2021 setiap tahunnya 

mengalami penurunan. Pada tahun 2019 hasil presentasenya memperoleh 128% 

kriteria efektivitasnya yaitu sangat efektif, tahun 2020 memperoleh hasil 

presentase sebanyak 67% kriteria efektivitasnya yaitu kurang efektif, kemudian 

pada tahun 2021 memperoleh hasil sebanyak 36% kriteria efektivitasnya yaitu 

tidak efektif. Hal ini disebabkan karena banyak Wajib Pajak yang lebih memilih 

untuk memasang reklamenya di provinsi atau daerah yang sudah maju  agar 

iklannya dapat dilihat oleh banyak masyarakat. Faktor yang menyebabkan 

penurunan realisasi yang tidak mencapai target berdasarkan wawancara dengan 

Bapak Muhammd Idris selaku Sekretaris BPKD Bantaeng yaitu: 

 “Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi tidak mencapai target yaitu 

faktor tempat atau lokasi, para wajib pajak reklame yang ingin memasang 

reklame biasanya mencari lokasi atau pasaran yang paling bagus seperti 

memiliki banyak penduduk misalnya di kota kota besar yang gencar 

memasang reklame disana, kalau di daerah masih kurang titik untuk 

pemasangannya sehingga pendapatan pajak reklame masih kurang”.  

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat dilihat bahwa 

faktor yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yaitu faktor tempat atau 

lokasi pemasangan reklame, para Wajib Pajak biasanya memasang reklamenya di 
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kota besar seperti yang ada di provinsi karena memiliki lebih banyak titik 

pemasangan dan dapat dilihat oleh banyak masyarakat sedangkan kalau di daerah 

titik pemasangan reklame masih kurang sehingga Wajib Pajak biasanya tidak 

memasang reklame di daerah dan lebih memilih ke kota atau daerah yang 

memiliki banyak penduduk dan titik pemasangan. 

  Upaya yang dilakukan pemerintah mengenai peningkatan penerimaan 

pajak reklame berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Idris selaku 

Sekretaris BPKD Bantaeng yaitu : 

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai peningkatan 

penerimaan pajak reklame yaitu seharusnya pemerintah daerah 

menyiapkan tempat pemasangan reklame contohnya tiang besar sehingga 

jika ada wajib pajak yang ingin memasang reklame bisa menyewa tempat 

tersebut, karena upaya pemerintah masih kurang sehingga ada pihak lain 

yang membuat dan mempersewakan tempat tersebut, tetap pajaknya 

diberikan setengah kepada pemerintah tetapi masih kurang untuk 

penerimaan pajak reklame. Harus ada upaya pemerintah untuk membuat 

tempat pemasangan reklame sehingga lebih banyak lagi reklame-reklame 

yang ada di Kabupaten Bantaeng karena mempermudah wajib pajak  

untuk mempromosikan barangnya jika sudah ada tempat-tempat reklame 

yang bagus yang di perkirakan dapat diminati oleh wajib pajak agar 

pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar, minimal ada 

perbedaan peningkatan dari tahun tahun sebelumnya”.  

  Berdasarkan wawancara diatas upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan penerimaan pajak reklame masih kurang, contohnya tempat 

pemasangan reklame yang masih kurang sehingga Wajib Pajak lebih banyak 

menyewa dari pihak swasta. Sebaiknya pemerintah daerah menyiapkan tempat 

pemasangan reklame contohnya tiang besar sehingga jika ada Wajib Pajak yang 

ingin memasang reklame bisa menyewa tempat tersebut. 
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  Selain dari faktor lokasi atau tempat pemasangan yang kurang, penurunan 

target realisasi penerimaan pajak reklame juga disebabkan oleh Wajib Pajak yang 

lalai dalam membayar pajak reklame di karenakan rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak reklame 

sehingga diberikan denda seperti hasil wawancara dengan Bapak Muhammad 

Hatta, SE selaku Kepala Pendapatan yaitu :  

“Tak sedikit wajib pajak reklame yang lalai dalam membayar pajak 

reklame sehingga dikenakan denda, dendanya yaitu sebesar 25% perbulan 

jatuh tempo setiap 30 hari setelah Surat Ketetapan Pajak Reklame 

diterbitkan” 

D. Pembahasan 

  Seperti yang tertulis pada tabel 3.1 diatas, realisasi penerimaan pajak 

reklame pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Bantaeng 

setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun 2019 target penerimaan pajak 

reklame yaitu sebesar Rp. 106.500.000 dan realisasinya sebesar Rp. 135.902.908 

dengan memperoleh presentase sebesar 128% dengan memiliki kriteria efektivitas 

yang sangat efektif, pada tahun 2020 target penerimaan pajak reklame yaitu 

sebesar Rp. 185.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 123.383.377 dengan 

memperoleh presentase sebanyak 67% dengan memiliki kriteria efektivitasnya 

yaitu kurang efektif, target penerimaan pajak reklame pada tahun selanjutnya 

yaitu tahun 2021 sebesar Rp. 405.366.765 dan realisasinya hanya mencapai Rp. 

147.445.113 dengan memperoleh presentase sebanyak 36%, kriteria 

efektivitasnya yaitu tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak 

yang memilih memasang reklamenya di Provinsi atau di kota besar yang memiliki 

banyak penduduk dan titik pemasangan yang dapat dilihat oleh banyak penduduk. 
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Dan juga tak sedikit Wajib Pajak yang lalai membayar pajak reklamenya 

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani kewajibannya 

serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ke masyarakat terlebih lagi 

dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi covid-19. 

  Berdasarkan beberapa faktor diatas upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan melakukan penagihan dan 

pelayanan yang efektif dengan mengharapkan bisa memberikan kesadaran kepada 

Wajib Pajak dalam membayar pajak reklame, pemerintah juga mengeluhkan 

tempat pemasangan reklame yang masih kurang sehingga Wajib Pajak lebih 

banyak menyewa dari pihak swasta, sebaiknya pemerintah daerah menyiapkan 

tempat pemasangan reklame contohnya tiang besar sehingga jika ada Wajib Pajak 

yang ingin memasang reklame bisa menyewa tempat tersebut dan pemerintah 

dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar minimal ada perbedaan 

peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan efektivitas pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 target penerimaan pajak reklame 

yaitu sebesar Rp. 106.500.000 dan realisasinya sebesar Rp. 135.902.908 dengan 

memperoleh presentase sebesar 128% dengan memiliki kriteria efektivitas yang 

sangat efektif, pada tahun 2020 target penerimaan pajak reklame yaitu sebesar Rp. 

185.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 123.383.377 dengan memperoleh 

presentase sebanyak 67% dengan memiliki kriteria efektivitasnya yaitu kurang 

efektif, target penerimaan pajak reklame pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 

sebesar Rp. 405.366.765 dan realisasinya hanya mencapai Rp. 147.445.113 

dengan memperoleh presentase sebanyak 36%, kriteria efektivitasnya yaitu tidak 

efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi tidak mencapai target yaitu 

faktor lokasi atau tempat pemasangan reklame yang ada di Bantaeng masih 

kurang. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak yang memilih memasang 

reklamenya di Provinsi atau kota-kota besar yang memiliki titik pemasangan yang 

strategis dan memiliki banyak penduduk agar iklannya dapat dilihat dan banyak 

diminati oleh masyarakat luas. Selain dari faktor lokasi atau tempat pemasangan 

yang kurang, penurunan target realisasi penerimaan pajak reklame juga 

disebabkan oleh Wajib Pajak yang lalai dalam membayar pajak reklame di 
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karenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan 

kewajibannya dalam membayar pajak reklame sehingga diberikan denda. 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan lokasi atau titik pemasangan reklame 

yang cukup misalnya menyediakan tiang besar agar wajib pajak bisa 

memasang reklamenya dan penerimaan pendapatan pajak reklame 

mengalami kenaikan. 

2. Perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar 

pajak reklame dan memberikan denda kepada wajib pajak yang kurang 

taat menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kinerja 

petugas pajak seperti memberikan pelayanan efektif dengan mengharapkan 

bisa memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam membayar pajak 

reklame untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemerintah daerah 

juga harus lebih maksimal dalam memanfaatkan potensi pajak reklame 

untuk meningkatkan pendapatan daerah. 
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       Kantor BPKD Kabupaten Bantaeng tampak dari luar. 
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