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ABSTRAK 

 

Analisis Perkembangan Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Malang Ditinjau Berdasarkan Derajat Kepekaan 

(Elastisitas) Dari PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Laju Inflasi 

Oleh :  

Dian Arif Purnamasari 

Dosen Pembimbing :  

Devi Pusposari, SE, MSi, Ak. 

 

Biaya pembangunan negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu 
membuat tugas pemerintah semakin berat. Diberlakukannya otonomi daerah dapat 
memberikan stimulus yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan Negara. 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bahu membahu untuk memenuhi 
kebutuhan Negara. Pemerintah daerah memiliki tantangan yang cukup berat karena 
selain harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri tetapi juga menjalankan 
tugas-tugas dari pemerintah pusat. Saat ini pemerintah daerah khususnya Kota 
Malang sudah mulai mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya yang salah 
satunya adalah pajak reklame yang terkandung di dalam Pendapatan Asli Daerah 
Kota Malang. Saat ini media reklame merupakan salah satu media yang cukup 
digemari untuk dipergunakan. Reklame dipergunakan sebagai media promosi yang 
bertujuan untuk memperkenalkan seluas-luasnya kepada masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame 
dari tahun ke tahun, mengetahui elastisitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan pajak reklame seperti PDRB; jumlah penduduk; laju inflasi, dan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 
bagaimana laju pertumbuhan pajak reklame setiap tahun dan penyebab kenaikan atau 
penurunan pajak reklame. Dan dapat diketahui analisis elastitas dari PDRB, jumlah 
penduduk, laju inflasi yang bersifat elastik. Selain itu dari penelitian juga dapat 
diketahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah kota Malang. 

Kata Kunci : Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Daerah, 
Pendapatan Asli Daerah, Elastisitas. 
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ABSTRACT 

 

Analysis of Development and Advertisment Tax Contribution Toward Region 
Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah) Based on Elasticity of Gross 

Regional Domestic Product (PDRB), Citizen Total, and Inflation 

 

By : 

Dian Arif Purnamasari 

Advisor Lecturer : 

Devi Pusposari, SE, MSi, Ak. 

 

Cost of country development more increase years to years. It make duty of the 
government more heavy. When regional government applied, it can give a better 
stimulate for increase the income of country. The center government and region 
government help each other to fulfil needed of the country. The region government 
have a heavy challenge because they must fulfil the self household but they also have 
a duty from the center government. Now, the region government especially Malang 
City starting to optimal the region potential they have, and one kind of the region 
potential is advertisment tax inside Region Original Revenue (Pendapatan Asli 
Daerah) of Malang city. In this moment, advertisement is one kind of popular media 
to use. Advertisement used to promote for introduce to all society. 

This research purpose to know the growth rapid from advertisement tax from years to 
years, to know the elasticity from influence factor the advertisement tax revenue like 
Gross Regional Domestic Product; citizen total; inflation, and to know how much 
contribution from the advertisement tax toward the region tax and Region Original 
Revenue (Pendapatan Asli Daerah) in Malang city. From this result of research will 
know how can the growth rapid from advertisement tax in every years and the cause 
of advertisement tax increase or decrease. And, can know about elasticity analysis 
from Gross Regional Domestic Product (PDRB), citizen total, and inflation have a 
elastic characteristic. Not only that, from this research can also knowed about how 
much contribution from advertisement tax toward the region tax and Regional 
Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah) in Malang city. 

Key Word : Growth Rapid, Contribution, Advertisement Tax, Region Tax, Region 
Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah), Elasticity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era pembangunan negeri sekarang ini sangat membutuhkan biaya yang 

jumlahnya tidak sedikit. Biaya pembangunan Tanah Air kita semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Pembenahan yang dilakukan juga tidaklah sedikit pula. Biaya-biaya 

ini tidak cukup hanya bergantung pada pemerintah pusat saja, dalam hal ini peranan 

pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Mengutip kata-kata dari Rochmat Soemitro, 

1979 di dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak 

Pendapatan, “ Suatu Negara dapat diibaratkan suatu rumah tangga yang besar. Seperti 

pada rumah tangga biasa, di mana diperlukan uang guna membiayai sewa rumah, 

penerangan, pemakaian air, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya, negara pun 

membutuhkan uang guna untuk melancarkan rumah tangganya”. Dilihat dari hal 

tersebut dapat di tangkap maksudnya adalah negara membutuhkan suatu usaha untuk 

memenuhi segala kebutuhannya demi untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Beberapa hal mendasar yang diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah untuk mendorong pemberdayaan-

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan 

peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena 

itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan otonomi daerah secara 

utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah kabupaten dan daerah kota ini 

berkedudukan sebagai daerah otonomi yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan 

untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakat. Munculnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah merupakan 

keputusan yang sangat bijak untuk dilaksanakan. Pelimpahan hak dan kewajiban 

kepada pemerintah daerah memberikan kemandirian untuk dapat menjalankan laju 

perekonomian daerahnya. Hal ini tidak hanya akan meringankan beban dari 

pemerintah pusat tetapi dapat menjadi ajang pembuktian bahwa pemerintah daerah 

pun dapat berkembang jika diberikan wewenang penuh untuk menjalankan sistemnya 

sendiri dengan cara yang sekreatif dan seefektif mungkin. Semangat otonomi daerah 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah. 

Penghasilan dari pajak diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah untuk meningkatkan dan 

meratakan kesejahteraan masyarakat. 
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Perubahan undang-undang pajak daerah di tahun 2000 dilakukan untuk 

menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan 

arahan bagi daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dan 

menetapkan peraturan untuk menjamin penerapan prosedur umum dari pajak daerah 

dan retribusi daerah. Di sisi lain pungutan yang dilakukan merupakan beban bagi 

masyarakat, sehingga beban tersebut harus mencerminkan keadilan. Dalam 

perubahan undang-undang pajak yang pertama ini yaitu dari Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan 

kesempatan kepada daerah kabupaten/ kota untuk menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang ditetapkan 

undang-undang dengan syarat undang-undang tersebut memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.   

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka pemerintah daerah perlu 

untuk mengoptimalisasikan penghasilan asli daerahnya, salah satunya pajak daerah 

guna menambah APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa harus 

menggantungkan kepada pemerintah pusat. Pajak daerah adalah merupakan 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 penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Ahmad Yani, 2002:hal 45).  
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Pada era yang sekarang ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 

penyumbang andalan yang cukup berpotensi untuk terus menambah pendapatan 

daerah. Tetapi PAD tidak akan berarti apapun tanpa peran serta masyarakat sebagai 

pelaku ekonomi, hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat secara real (nyata). 

Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah yang dikelola 

oleh Dinas Pendapatan kota Malang yang cukup menarik untuk diperbincangkan 

adalah pajak reklame. Perkembangan kota Malang saat ini sangat pesat seiring 

dengan menjamurnya tempat-tempat pendidikan, pusat-pusat perbelanjaan, 

perusahaan-perusahaan industri dan bisnis-bisnis lokal yang tumbuh berkembang 

dengan berjalannya waktu di berbagai sudut kota pada kota Malang yang pada 

akhirnya membutuhkan media reklame agar dapat dikenal secara luas oleh 

masyarakat. 

Saat ini masyarakat luas sangat memahami peran serta media reklame yang 

ada, guna untuk menunjang berbagai kepentingan mereka terutama untuk 

kepentingan bisnis yang saat ini banyak dijumpai. Media reklame merupakan media 

promosi yang cukup efektif digunakan karena dapat dilihat dari semakin 

menjamurnya reklame yang ada dan menawarkan berbagai macam kebutuhan barang 

dan jasa. Potensi yang timbul inilah yang sudah seharusnya dikembangkan secara 

optimal oleh pemerintah kota Malang dalam menggali potensi pajak yang sangat 

besar di bidang reklame guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak 
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reklame merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di masa 

mendatang. 

Kebutuhan akan media reklame cukup banyak menghasilkan pemberitaan 

tentang pajak reklame. Isu-isu yang ada mengenai pajak reklame pun santer terdengar 

bahwa masih ada segelintir pihak di beberapa daerah yang secara ilegal 

memasangkan papan reklamenya tanpa melakukan pembayaran pajak. Terdapat 

beberapa isu mengenai pelanggaran pajak reklame di kota Malang. Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) kota Malang menyatakan banyak biro iklan yang melanggar 

ketentuan pemasangan reklame di kota Malang. Mardioko selaku Kepala Dispenda 

kota Malang mengatakan bahwa nilai pelanggarannya mencapai Rp 2,9 miliar dalam 

tahun ini. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran yang dilakukan biro 

iklan yang tidak mengantongi ijin dan tidak membayar pajak. Untuk mengatasinya 

maka Dispenda kota Malang menggelar operasi sisir. Hasil operasi itu, sebanyak Rp 

2,9 miliar nilai pelanggaran dapat diselamatkan dan ditagih. Sedangkan reklame yang 

tidak terbayar maka petugas operasi terpaksa harus menurunkannya dengan paksa 

(TEMPO Interaktif, Malang Edisi Senin, 14 Desember 2009). 

Melihat pembahasan di atas, pajak reklame merupakan jenis pajak yang cukup 

menarik untuk dikaji lebih dalam karena perkembangannya akan selalu mengikuti 

pola hidup masyarakat. Perkembangan pajak reklame disini maksudnya adalah pajak 

reklame yang berkembang seiring pemakaian masyarakat dan kebutuhan masyarakat 

akan reklame. Perkembangan/ pertumbuhan pajak reklame dikatakan baik jika berada 
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pada posisi presentase yang positif dimana jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mengalami peningkatan pada targetnya maka target penerimaan pajak reklame juga 

mengalami kenaikan pada target penerimaannya, sehingga pajak reklame dapat 

memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan/ berpengaruh pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Perkembangan pajak reklame diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-

faktor antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan 

Laju Inflasi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah yang 

nantinya juga akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menggunakan 

media reklame dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak reklame. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pajak reklame di suatu daerah tersebut dapat 

dilakukan analisis dengan menggunakan perhitungan derajat kepekaan pajak reklame 

terhadap faktor-faktor tersebut. Perhitungan tersebut dapat diukur dengan 

menggunakan perhitungan analisis elastisitas. Yang nantinya dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya faktor-faktor tersebut. Faktor-

faktor tersebut diduga kuat dapat mempengaruhi jalannya roda perekonomian yang 

kemudian dipercaya dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak reklame suatu 

daerah.  

Faktor pertama yaitu PDRB, merupakan suatu pengukur tingkat 

perekonomian di suatu daerah karena dengan PDRB dapat dihitung besarnya 

pendapatan per kapita suatu masyarakat. Jika pendapatan per kapita masyarakat 
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cukup tinggi maka akan membuat masyarakat tersebut dapat dengan mudah 

membayar berbagai pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah tanpa harus 

melakukan penghindaran secara sengaja akan pungutan tersebut. Faktor kedua yaitu 

jumlah penduduk yang merupakan faktor yang dapat membuat penyelenggara 

reklame berfikir untuk menggunakan sejumlah media reklame diukur dari jumlah 

penduduk yang ada, misalnya jika memiliki jumlah penduduk yang banyak maka 

demi menginformasikan kepada penduduk tersebut dipergunakan media reklame 

yang lebih banyak di sudut-sudut kota. Sedangkan jika penduduk sedikit maka tidak 

memerlukan media reklame yang cukup banyak untuk menginformasikan kepada 

penduduk tersebut. Faktor ketiga adalah laju inflasi yang mana merupakan faktor 

yang mempengaruhi pajak reklame dikarenakan terjadinya inflasi dapat menyebabkan 

pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal dimana pemerintah akan menaikkan tarif 

pajak yang ada guna untuk membatasi pengeluaran agregat pemerintah. Dengan 

dinaikkannya tarif pajak maka akan secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan 

daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Sadono Sukirno, 2004). 

Pada kontribusi pajak reklame ada beberapa situasi dimana kontribusi 

mengalami kontribusi yang positif dan negatif, hal itu secara otomatis akan 

berpengaruh secara otomatis terhadap besarnya nominal yang disumbangkan oleh 

pajak reklame untuk meningkatkan atau sebaliknya menurunkan nominal dari pajak 

daerah yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD). Semakin besar presentase kontribusi pada komponen pajak reklame yang 

didapatkan maka akan semakin besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pajak reklame merupakan pendapatan yang cukup berpotensi untuk dipungut 

oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah harus dapat melakukan 

pengkoordinasian dan mengelola dengan optimal pajak reklame yang ada khusunya 

di kota Malang. Tugas penting inilah yang harus diemban oleh Dinas Pendapatan 

Daerah kota Malang untuk dapat menetapkan strategi-strategi khusus yang harus 

dijalankan oleh pemerintah daerah agar semuanya dapat berjalan dan terkoordinir 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Malang melalui pajak reklame. 

Pada skripsi Lulus Pratiwi Rodiawati (2008) dengan judul “Perkembangan 

dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu”, 

menunjukkan hasil bahwa target pajak reklame yang ditetapkan Pemerintah Daerah 

kota Batu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Presentase laju 

pertumbuhan pajak reklame di kota Batu selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami 

penurunan secara berturut-turut dimana pada tahun 2005, 2006, 2007 sebesar 55,91%, 

27,87%, dan 14,37%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan pajak reklame 

peningkatannya sedikit dari tahun ke tahun (2005-2007), sehingga laju 

pertumbuhannya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 rata-rata mencapai 

32,71%. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD di kota Batu dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2007 mengalami penurunan meskipun realisasi penerimaan pajak 
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reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 selalu mengalami peningkatan. 

Hal ini dikarenakan peningkatan realisasi pajak reklame pada tahu 2005 sampai 

dengan 2007 tidak sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan PAD pada 

tahun 2005 sampai dengan 2007 yang sangat besar. Secara keseluruhan rata-rata 

kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya sebesar 

2,71% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa pajak reklame mempunyai 

sumbangan yang cukup berarti terhadap peningkatan PAD. 

Pada skripsi Hindarto Prasetyo Utomo (2006) dengan judul “Kontribusi Pajak 

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus”, menunjukkan hasil 

bahwa potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sangat potensial, hal ini bisa dilihat dalam daftar penerimaan pajak reklame 

yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Walaupun besarnya kontribusi 

pajak reklame masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup 

berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pada penelitiannya juga 

mengetahui bahwa pajak reklame dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan laju 

inflasi hal ini diketahui dari terbuktinya derajat kepekaan antara pajak reklame 

dengan PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi dengan elastisitas lebih dari 1 (E>1) 

sehingga elastisitas bersifat elastik.  

Pada skripsi Akhmad Rusyadi (2005) dengan judul “Peranan Pajak Reklame 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes tahun 2000-

2004”, menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap penerimaan 
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Pendapatan Asli Daerah hal ini diketahui dari terbuktinya derajat kepekaan antara 

pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, dimana selama kurun waktu lima 

tahun yaitu sejak tahun 2000-2004 adalah besifat elastik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk 

mengambil judul “ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI PAJAK 

REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG 

DITINJAU BERDASARKAN DERAJAT KEPEKAAN (ELASTISITAS) DARI 

PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAN LAJU INFLASI” (Studi Kasus pada 

Dispenda Kota Malang). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pertumbuhan/ perkembangan pajak reklame di kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh derajat kepekaan pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Laju Inflasi? 

3. Berapakah besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

kota Malang? 

4. Bagaimanakah cara meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah 

satu sumber Pendapatan Asli Daerah? 

1.3 Lingkup Penelitian 

1. Penerimaan pajak reklame dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota 

Malang dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2005-2010). 
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2. Data-data besarnya PDRB kota Malang, jumlah penduduk kota Malang, dan 

besarnya laju inflasi di kota Malang.  

3. Fokus penelitian di kota Malang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan/ perkembangan pajak reklame kota Malang 

dalam kurun waktu 2005-2010. 

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah kota Malang dalam kurun waktu 2005-2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh derajat kepekaan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, PDRB, jumlah penduduk, dan laju inflasi di kota 

Malang. 

4. Untuk mengetahui cara meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sebagai 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran dan pemahaman secara jelas mengenai keberadaan 

sektor pajak reklame di kota Malang. 
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2. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah kota Malang untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Malang khususnya pada segi 

penerimaan pajak reklame pada pajak daerah. 

3. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi 

peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga peneliti 

selanjutnya dapat melakukan pengembangan penelitian. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu: 

1. Dinas Pendapatan Daerah kota Malang yang berlokasi di Jl. Mayjen 

Sungkono Gedung B Lantai 1 Kel.Arjowinangun Malang. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 

Januari 2011. 

2. Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang yang berlokasi di Jl. Janti Barat 

47 Malang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Februari 2011 sampai 

dengan tanggal 24 Februari 2011. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak Secara Umum 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Y. Sri Pudyatmoko (2002) ada bermacam-macam definisi tentang 

pajak yang dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. 

Seperti dikemukakan oleh beberapa pakar perpajakan berikut ini: 

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Maksud dari kata “dapat 

dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih 

dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga 

penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan 

adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya dalam retribusi. 

Definisi tersebut kemudian disempurnakan pada saat beliau 

berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, yang 

kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan tahun 1974, 

sebagai berikut: 
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Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan 

untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai 

“public investment” 

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja 

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 

3. Prof. PJA. Andriani dalam Santoso Brotodihardjo, 1991  

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.  

4. Prof. Dr. Smeets  

Dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen, pajak 

adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 

umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 
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ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. 

 2.1.2 Unsur Pajak 

Unsur-unsur yang membentuk pajak menurut Y.Sri Pudyatmoko (2002) 

dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak (Rohmat Soemitro,1992), antara 

lain: 

1. Ada masyarakat 

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada karena pajak diadakan guna 

memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum. 

Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak. Masyarakat 

dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak, atau sering disebut 

sebagai referensi kader timbulnya pajak. 

2. Ada  undang - undang 

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena disitu 

tercermin adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat 

berbangsa dan bernegara. 

3. Ada pemungut pajak - penguasa masyarakat 

Pajak dipandang sabagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke 

pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka 

dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan/ menerima 



16 

 

pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan 

penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa. 

4. Ada subjek pajak - wajib pajak 

Subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat 

subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan 

apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan wajib pajak adalah 

mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga 

harus memenuhi syarat objektif. Wajib pajak itu tidak hanya potensial 

untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan 

kewajiban untuk membayar pajak. 

5. Ada objek pajak – tatbestand 

Objek pajak/ Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang 

menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak. 

6. Surat ketetapan pajak (fakultatif) 

Surat ketetapan pajak merupakan surat keputusan yang isinya berupa 

penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau suatu 

badan. 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Achmad Tjahjono (2005) adalah 

sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah 
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pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan 

untuk masing-masing fungsi tersebut: 

1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang 

ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber 

penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber 

keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga 

sumber keuangan dapat berupa gaji/ upah atau laba dari usahanya. 

Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yag utama adalah 

pajak dan retribusi. 

2. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Fungsi Regularen) 

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut 

campur tangan dalam hal mengatur, mengubah, mengubah susunan 

pendapatan dan kekayaan sektor swasta. 

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan: 

1. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang 

ekonomi dan sosial. 
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2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya 

di luar bidang keuangan. 

2.1.4 Penggolongan Pajak 

Seperti yang diungkapkan dalam Achmad Tjahjono (2005), terdapat tiga 

jenis pengelompokan pajak, yaitu: 

1. Menurut Golongannya 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung 

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang 

bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, 

tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian 

administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara 

berkala. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak 

yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. 

Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak 

yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang 
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menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, 

pembuatan akte. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik 

Nama. 

2. Menurut Sifatnya 

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, antara lain: 

a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan) 

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama 

keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus 

ditemukan alasan-alasan yang objektif yang  berhubungan erat dengan 

keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. 

Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan) 

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa 

benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban mambayar, kemudian barulah 

dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan 

langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini 

berkediaman di Indonesia ataupun tidak. 
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3. Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga umum pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang 

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan 

hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada 

umumnya. 

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak, antara lain: 

a. Pajak Penghasilan 

b. PPN (Penyerahan Lokal) 

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

d. Bea Materai 

e. Bea Lelang 

2) Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai). 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah antara lain: 

1) Pajak-Pajak Tingkat Propinsi. 
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a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Bea Balik Nama Tanah (Pulasi) 

d. Pajak Ijin Penangkapan ikan di wilayahnya. 

2) Pajak-Pajak Tingkat Kabupaten/ Kotamadya. 

a. Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum. 

b. Pajak atas Reklame 

c. Pajak Anjing 

d. Pajak atas Kendaraan Tidak Bermotor 

e. Pajak Pembangunan 

f. Pajak Radio 

g. Pajak Jalan 

h. Pajak Bangsa Asing  

3) Macam-macam Pajak yang lain. 

a. Bea Jalan/ Jembatan 

b. Bea Pangkalan 

c. Bea Penambangan/ Radio 

d. Pajak Jalan 

e. Pajak Bangsa Asing 

f. Pajak Potong hewan, dan lain-lain.   
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2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation (Rochmat 

Soemitro, 1990) ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, 

yaitu: 

1. Equality and Equity 

Equality atau kesamaan yang mengandung arti bahwa keadaan yang sama 

atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak 

yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Equity mengandung 

pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus 

tertentu. 

2. Certainty atau Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang dimana dalam 

pembuatannya harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam 

Undang-undang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau 

memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 

3. Convenience of Payment 

Maksud dari Convinience of Payment adalah pajak harus dipungut pada 

saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang 

(penghasilan). 
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4. Economics of Collection 

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa 

biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak 

ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya 

pemungutan saja. 

Di samping syarat di atas, beberapa syarat lainnya antara lain: 

1. Syarat Yuridis, maksudnya adalah undang-undang pajak tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Katetapan MPR.  

2. Syarat Ekonomis, maksudnya adalah pemungutan pajak akan memberikan 

imbalan secara tidak langsung kepada rakyat yaitu berupa jalannya 

pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. 

3. Syarat Finansial (pemungutan pajak yang dilakukan secara efisien), 

maksudnya adalah pemungutan harus diusahakan seefektif dan seefisien 

mungkin (tidak memakan biaya terlalu besar) dan pemungutan pajak 

hendaknya dapat mencegah inflasi.  

4. Syarat Sosiologis, maksudnya adalah faktor yang harus ada dalam 

pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena pajak nantinya 

juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya 

harus atas persetujuan masyarakat. 
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5. Sistem pemungutan harus sederhana, maksudnya adalah sistem 

pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 

2.1.6  Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara (Mardiasmo, 2002) 

berikut ini, yaitu : 

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 

Pada sistem ini pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Besarnya 

pajak yang terutang menunjukkan kondisi yang sebenarnya (lebih realistis) 

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 

Pada sistem ini dijalankan berdasarkan anggapan, misalnya anggapan 

bahwa panghasilan tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun 

sebelumnya tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya diperoleh oleh 

Wajib Pajak. 

3. Stelsel Campuran 

Pada sistem ini merupakan kombinasi antara dua stelsel yaitu stelsel nyata 

(riil stelsel) dan stelsel anggapan (fictive stelsel). 
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2.1.7 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak ada tiga asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 

2002), antara lain: 

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. 

2. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan (Nasionalitet) 

Pada asas ini dalam pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang 

yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.   

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2002), antara lain: 

1. Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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2. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

2.1.9 Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2002), yaitu: 

1. Tarif Sebanding/ Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif Progresif (Tarif Meningkat) 

Tarif dimana presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 
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4. Tarif Degresif (Tarif Menurun) 

Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif progresif yaitu presentase tarif 

yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin 

besar. 

2.2 Pengertian Pemerintah Daerah  

Menurut Peraturan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta 

perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. 

2.2.1 Otonomi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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2.3 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3, sumber-sumber 

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentraisasi adalah : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Dana Perimbangan; 

c. Pinjaman Daerah; 

d. Lain-lain Penerimaan yang sah. 

Pada Pendapatan Asli Daerah pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 memiliki sumber-sumber penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

huruf a yang terdiri dari: 

1. Hasil pajak Daerah; 

2. Hasil retribusi Daerah; 

3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

lainnya yang dipisahkan; 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pada Dana Perimbangan pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

memiliki sumber-sumber penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 

b yang terdiri dari: 

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam; 

2. Dana Alokasi Umum (DAU); 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). 
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Pada Pinjaman Daerah pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

memiliki sumber-sumber penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 

c yang terdiri dari:  

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dan sumber dalam negeri untuk 

membiayai sebagian anggarannya; 

2. Daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui Pemerintah 

Pusat; 

3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai 

pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat 

menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta 

memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat; 

4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus 

kas dalam rangka pengelolaan kas Daerah. 

Menurut Ahmad Yani (2002) definisi dari sumber-sumber penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentraisasi, antara lain: 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerima APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah 

dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.  
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3. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang 

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayarnya 

kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah 

berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan 

(pengeluaran modal). 

4. Lain-lain Penerimaan yang Sah, antara lain hibah, Dana Darurat, dan 

penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.4 Pajak Daerah 

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

Definisi pajak daerah menurut Panca Kurniawan (2006) merupakan pajak 

yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang 

berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil 

penerimaan tersebut masuk dalam APBD. 

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota menurut Panca Kurniawan 

(2006), yakni sebagai berikut: 

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah 

provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/ kota kewenangan pemungutan 

terletak pada pemerintah daerah kabupaten/ kota. 
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2. Objek pajak kabupaten/ kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi, dan objek pajak kabupaten/ kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

2.4.2 Jenis Pajak Daerah 

Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah 

(provinsi dan kabupaten/ kota) memiliki jenis yang berbeda, antara lain: 

1. Jenis Pajak Provinsi 

Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 

empat jenis, yakni sebagai berikut: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 
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2. Jenis Pajak Kabupaten/ Kota 

Jenis pajak kabupaten/ kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/ kota ditetapkan 

sebanyak tujuh, yakni sebagai berikut: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

2.4.3 Tarif Pajak Daerah 

Ketentuan tentang tarif pajak provinsi adalah sebagai berikut: 

1. Tarif pajak untuk pajak provinsi ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5% 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10% 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan 20% 
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2. Tarif pajak provinsi ditetapkan seragam di seluruh Indonesia. 

Keseragaman tarif tersebut dibuat agar antara satu provinsi dengan 

provinsi yang lain di Indonesia tidak saling menerapkan tarif pajak yang 

berbeda, sehingga dapat tercipta keadilan bagi masyarakat. 

3. Tarif pajak provinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur 

dalam suatu peraturan pemerintah.   

Dalam UU Pajak Daerah 3 ayat (2) ditetapkan tentang ketentuan tarif 

Pajak Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk pajak 

kabupaten/ kota ditetapkan paling tinggi sebesar: 

a. 10% untuk pajak hotel 

b. 10% untuk pajak restoran 

c. 35% untuk pajak hiburan 

d. 25% untuk pajak reklame 

e. 10% untuk pajak penerangan jalan 

f. 20% untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan 

g. 20% untuk pajak parkir. 

2.5 Pajak Reklame 

2.5.1 Pengertian Reklame 

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008, Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan, dan 

corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 
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menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan 

atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali 

yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.  

Menurut Prof. Dr. Winardi (1992) ada beberapa definisi reklame dari para 

ahli, antara lain: 

1. W. H. Van Baarle dan F. E. Hollander 

Pada bukunya yang berjudul “Reclamekunde”, reklame merupakan 

suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok 

pembeli tertentu, hal mana dilaksanakan oleh produsen atau pedagang 

agar supaya dengan demikian dapat dipengaruhi penjualan barang-

barang atau jasa-jasa dengan cara yang menguntungkan baginya. 

2. Berkhouwer 

Reklame adalah setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada 

publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta 

lalu lintas perniagaan, yang diarahkan ke arah sasaran memperbesar 

penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukkan oleh pihak 

yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan. 

2.5.2 Pengertian Pajak Reklame 

Pajak reklame timbul dan dibebankan kepada mereka yang memegang 

surat izin reklame atau perbuatan melakukan reklame. Menurut Peraturan 
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Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008, Pajak reklame yang selanjutnya disebut 

pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.  

2.5.3 Jenis-Jenis Reklame dan Bentuk Reklame 

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008, reklame 

dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Reklame Tetap, merupakan reklame yang diselenggarakan dalam kurun 

waktu satu tahun atau lebih, antara lain: 

1. Reklame billboard; 

2. Reklame megatron/ videotron/walt; 

3. Reklame neon sign/ neon box; 

4. Reklame bando jalan; 

5. Reklame Jembatan Penyebrangan Orang (JPO); 

6. Reklame bus shelter; 

7. Reklame shop panel; 

8. Mini jumbo/ mini billboard; 

9. Reklame letter sign (huruf timbul); 

10. Reklame prismetek; 

11. Reklame display board; 

12. Reklame kendaraan; 

13. Reklame rombong/ mini kios; 



36 

 

14. Reklame bioskop film; 

15. Reklame profesi; 

16. Reklame tembok; 

17. Rekleme polibrite. 

b. Reklame Insidentil, merupakan reklame yang diselenggarakan dalam kurun 

waktu kurang dari satu tahun dan bersifat sementara, antara lain: 

1. Reklame baliho; 

2. Reklame spanduk; 

3. Reklame umbul-umbul; 

4. Reklame poster; 

5. Reklame melekat (stiker); 

6. Reklame balon udara; 

7. Reklame peragaan/ demo; 

8. Reklame slide/ film; 

9. Reklame flag chain/ gimik; 

10. Reklame selebaran; 

11. Reklame tenda; 

12. Reklame banner. 

2.5.4 Subjek, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Reklame 

Subjek pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. 
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Wajib pajak reklame yakni orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame. 

Objek pajak reklame yakni semua penyelenggaraan reklame dan 

merupakan penyelenggaraan reklame yang dipasang di wilayah daerah.  

Objek pajak reklame dikecualikan terhadap: 

a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

b. Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya 

c. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

2.5.5 Tujuan Pemungutan Pajak Reklame 

Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota 

Malang mempunyai tujuan: 

1. Tujuan Jangka Pendek 

a. Berusaha mencapai target yang telah ditetapkan di dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kota Malang. 

b. Untuk merealisasikan target penerimaan pajak reklame dari target yang 

telah dicapai pada tahun anggaran sebelumnya. 
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2. Tujuan Jangka Menengah (satu sampai lima tahun) 

Perluasan daerah penarikan pajak reklame dalam hal pencarian sumber-

sumber pajak reklame yang baru untuk peningkatan pendapatan. 

3. Tujuan Jangka Panjang 

a. Peningkatan sumber daya manusia dalam artian petugas penarik pajak 

reklame agar lebih profesional khususnya dalam hal pelaksanaan tugas 

yang dibebankan. 

b. Memaksimalkan pendapatan yang didapat dari pajak reklame, untuk 

membiayai anggaran Pemerintah Daerah kota Malang secara rutin. 

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak reklame yakni nilai sewa reklame, yang 

diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu 

penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame 

ditetapkan dalam peraturan daerah dan hasil perhitungan tersebut ditetapkan 

dalam keputusan kepala daerah.  

2.5.7 Tarif Pajak Reklame 

Tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 

Tahun 2008 adalah sebesar 20% (dua puluh persen). Pengecualian untuk reklame 

rokok berbeda yaitu besarnya nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima 

persen). Tarif pajak reklame paling tinggi yaitu untuk pemasangan reklame yang 
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dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan atau TNI/POLRI dengan 

mencantumkan produk tertentu dari sponsor dikenakan tarif pajak sebesar 50% 

dari total pengenaan pajak yang pembayarannya menjadi tanggung jawab pihak 

sponsor. Besarnya tarif pajak reklame terutang: 

 

Pajak Reklame Terutang = Nilai Sewa x Tarif Pajak 

 

 

Nilai Sewa = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis 

          Pemasangan Reklame (NS) 

 

Nilai strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi 

pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria 

kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian 

kota serta aspek lainnya. Nilai strategis juga merupakan tempat yang sudah 

ditentukan nilai jualnya/ meter persegi berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh 

kepala daerah. Nilai strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

No.4 Tahun 1998 tentang pajak reklame dan Peraturan Walikota Malang Nomor 4 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
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1. Klasifikasi A 

Meliputi: Kawasan Alun-alun (Merdeka Utara, Merdeka Timur, 

Merdeka Barat, Merdeka Selatan), Kawasan Pasar Besar, Kop.Usman, 

KH.Z.Arifin, Wiromargo, KH.Agus Salim, S.Syahrir, SW.Pranoto, 

Terminal Arjosari, R.Intan s/d T.Suryo (bundaran), Ijen 2 lajur, Ijen 1 

lajur, A.Yani Utara s/d Basuki Rahmad, AI Suryani, AR.Hakim, 

KH.Anshari s/d Ry.Kepuh, Kawi, Semeru, Ry.Dieng, Komp.Dieng 

Plaza, MT.Haryono s/d M.Panjaitan, Borobudur s/d Soekarno Hatta, 

Gatot Subroto s/d Ry.Gadang, P.Sudirman, M.Yamin, Tlogomas, 

T.Perahu, Tenes, Bandung, Veteran, Kahuripan, Kertanegara, Tugu, 

Majapahit, Trunojoyo, Pajajaran, Kauman, Patimura, LA.Sucipto, 

Ry.Langsep s/d Gajayana, BS.Riadi, Urip Sumoharjo s/d Ry.D.Toba, 

Simpang Balapan, Ruangan dalam komp.pusat perbelanjaan(Mall), 

Sampai dengan radius 40 meter dari traffic light.   

2. Klasifikasi B 

Meliputi: Terminal Landungsari, Terminal Gadang, Terminal 

Tlogowaru, A.Dahlan, S.Tubun, P.Tendean, Cokroaminoto, Thamrin, 

Mahakam s/d Karya Timur, Ciliwung, Dr.Sutomo, Dr.Cipto, 

Diponegoro, Arjuno, Bromo, Terusan Dieng, Ry.Tidar, Ir.Rais, 

B.Katamso, Bendungan Sigura-Gura, WR.Supratman, Z.Zakse, 

Sarangan, Kaliurang, Kalpataru, s/d Cengkeh, Kedawung, KA.Gribig 
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s/d M.Sungkono, Sulfat, Ry.Sawojajar, S.Agung, Gajahmada, P.Trip, 

Jakarta, Bondowoso, Surabaya, Bogor, H.Rusdi.  

3. Klasifikasi C 

Meliputi: Juanda, Muharto, Irian Jaya, Sartono SH, Sulawesi, Peltu 

Sujono, Halmahera, Kesatrian, Terusan Kesatrian, Simpang 

LA.Sucipto, Simpang Sulfat, Terusan Sulfat, Wilis, Terusan Wilis, 

Retawu, Buring, Cerme, Maerbabu, Malabar, Guntur, C.Panggung, 

Panderman, Ry.Golf Utama, GOR Ken Arok, Velodrom.    

4. Klasifikasi D 

Meliputi: Semua jalan yang tidak termasuk klasifikasi A,B,C dan 

Reklame dalam ruangan toko/ kantor/ instansi. 

2.5.8 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame 

Pada mekanisme pemungutan pajak reklame pihak Dispenda kota Malang 

menerapkan sistem Official Assessment System dimana sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Mekanisme pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak datang untuk memasang atau menyelenggarakan suatu 

reklame, maka harus mengajukan permohonan izin memasang reklame 

pada dinas perizinan kota Malang. Mengisi formulir permohonan izin 



42 

 

reklame tetap atau reklame insidentil dan mengisi surat pernyataan 

kesanggupan izin reklame. Khusus untuk reklame tetap harus mengisi 

surat pernyataan jaminan konstruksi izin reklame tetap. 

2. Setelah mengajukan izin permohonan pemasangan reklame, jika tidak 

disetujui maka wajib pajak tidak diperbolehkan memasang reklame, 

sebaliknya jika permohonan disetujui maka pihak dinas perijinan akan 

memberikan surat tembusan ke Dispenda kota Malang. 

3. Kemudian dibuatkan nota pembayaran pajak reklame dan diproses.  

4. Setelah itu dibuatkan kartu data dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Reklame (SKPD). 

5. Wajib pajak dapat menyetorkan sejumlah pajak reklame sesuai dengan 

pajak reklame terhutang ke kasir Dispenda kota Malang. 

2.6 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (2004) dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi 

dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu 

negara untuk mengahasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami 

pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Disamping itu tenaga kerja 
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bertambah akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja, dan 

pendidikan menambah ketrampilan mereka. 

Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu 

wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan tersebut 

dapat dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga tetap (konstan), dimana 

keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan 

menghilangkan faktor perubahan harga/ inflasi (Badan Pusat Statistik kota 

Malang, Kota Malang dalam Angka). 

2.6.1 Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang 

dihasilkan sesuatu negara. Pengertian lain dari pendapatan nasional adalah jumlah 

pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk 

memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sadono Sukirno, 

2004). Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menilai prestasi 

pertumbuhan ekonomi dan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan 

perkembangannya.  

2.6.1.1 Pembagian Pendapatan Nasional 

Berbagai konsep dan definisi menurut Sadono Sukirno (2004) yang biasa 

dipakai dalam membicarakan pendapatan nasional akan dikemukakan berikut ini: 
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1. Produk Nasional Bruto (Gross National Product) 

Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa 

yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang 

diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara 

dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung.  Pada Produk Nasional 

Bruto (PNB) tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor 

produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan di 

daerah tersebut. Contoh dari hal ini adalah pendapatan warga negara 

Singapura yang bekerja di Indonesia dan kentungan perusahaan 

multinasional Jepang yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk dalam 

Produk Nasional Bruto Indonesia, tetapi sebaliknya pendapatan pekerja-

pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk dalam Produk 

Nasional Bruto Indonesia (Sadono Sukiro, 2004). 

2. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) 

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang-

barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam 

satu tahun tertentu. Barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh 

perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara 

lain, maksudnya adalah produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor 

produksi yang berasal dari luar negeri. Misalnya saja pada perusahaan 

multinasional yang menyediakan modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada 

negara di mana perusahaan itu beroperasi dan  operasinya tersebut 

membantu menambah barang dan jasa yang diproduksikan di dalam 



45 

 

negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan sering sekali juga 

menambah ekspor. Dengan demikian Produk Domestik Bruto (PDB) 

adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh 

faktor-faktor produksi milik warga negara dari negara tersebut dan negara 

asing. 

3. Pendapatan Nasional Harga Berlaku dan Harga Tetap (Harga Konstan) 

Pendapatan nasional harga berlaku adalah nilai barang-barang dan 

jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai 

menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. 

Pendapatan nasional harga tetap (harga konstan) adalah harga yang 

berlaku pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk 

menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Pada 

harga tetap (konstan) dipilih tahun yang dijadikan tahun tetap dimana 

tahun tersebut harga-harga barang pada harga terbaik/ stabil. Pada 

pendapatan nasional harga tetap (konstan) sangat baik untuk digunakan 

karena tidak akan terpengaruh oleh adanya inflasi yang tidak menentu 

setiap tahun. 

4. Pendapatan Nasional Harga Pasar dan Harga Faktor 

Pendapatan nasional dengan menggunakan harga pasar apabila 

perhitungan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh 

pembeli. Misalnya seorang konsumen membeli baju dan sepatu di toko 

dengan harga Rp 40.000,00 dan Rp 60.000,00. Dalam memperhitungkan 

nilai baju dan sepatu ini ke dalam pendapatan nasional, nilai yang 
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diperhitungkan adalah Rp 40.000,00 untuk sumbangan produksi baju 

kepada pendapatan nasional dan Rp 60.000,00 untuk sumbangan produksi 

sepatu kepada pendapatan nasional.  

Pendapatan nasional dengan menggunakan harga faktor merupakan 

perhitungan dari harga pasar dikurangi pajak tak langsung dan ditambah 

subsidi. Pada cara perhitungan ini sumbangan pada pendapatan nasional 

tergantung kepada jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang 

digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya saja pendapatan 

faktor-faktor produksi untuk memproduksikan baju dan sepatu masing-

masing adalah Rp 30.000,00 dan Rp 50.000,00, maka nilai yang 

disumbangkan pada pendapatan nasional masing-masing adalah Rp 

30.000,00 dan Rp 50.000,00. 

5. Produk Nasional Neto (PNN)  

Produk Nasional Neto (PNN) adalah merupakan perhitungan dari 

Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan depresiasi 

(penyusutan). 

2.6.1.2 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional 

 Dalam menghitung pendapatan nasional terdapat tiga cara metode 

perhitungan yang dapat digunakan menurut Muana Nanga (2001), antara lain: 

1. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach) 

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan dimana produk 

nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan 

nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang 
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dihasilkan di dalam perekonomian, diukur ada harga pasar yang berlaku. 

Dengan kata lain, produk nasional atau produk domestik bruto adalah 

penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk 

barang-barang dan jasa-jasa. Dalam pendekatan ini yang dijumlahkan 

adalah nilai barang-barang jadi yang dihasilkan. 

2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekata  dimana 

pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari 

berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. 

Pendapatan dibedakan menjadi empat golongan yaitu tanah, tenaga kerja, 

modal, dan keahlian keusahawan. Dan apabila faktor-faktor tersebut 

dipergunakan dalam mewujudkan barang dan jasa maka akan diperoleh 

berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh 

sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga 

dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. 

3. Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Pendekatan produksi adalah suatu pendekatan dimana pendapatan 

nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam 

perekonomian. Menurut pendekatan produksi, PNB, dan PDB merupakan 

penjumlahan dari harga masing-masing barang dan jasa dikalikan dengan 

jumlah atau kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan/ diproduksi. 
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2.6.2 Pendapatan Regional 

 Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat 

pada wilayah analisis (Robinson Tarigan, 2009). Tingkat pendapatan dapat diukur 

dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada 

wilayah tersebut. Dalam membicarakan pendapatan dan pertumbuhan regional, 

sangat perlu diketahui tentang konsep/ arti nilai tambah. Nilai tambah tidak sama 

dengan nilai produksi karena di dalam nilai produksi terdapat biaya antara 

(intermediate cost), yaitu biaya pembelian/ biaya perolehan dari sektor lain yang 

telah dihitung sebagai produksi di sektor lain atau berasal dari impor (dihitung 

sebagai nilai produksi di negara pengekspor). Arti lain dari biaya antara adalah 

merupakan bahan baku/ penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.  

2.6.2.1 Konsep dan Definisi dalam Pendapatan Regional 

 Berbagai konsep dan definisi menurut Robinson Tarigan (2009) yang biasa 

dipakai dalam membicarakan pendapatan regional/ nilai tambah akan 

dikemukakan berikut ini: 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar 

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto 

(gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 

wilayah itu. Yang dimaksudkan nilai tambah bruto adalah nilai produksi 

(output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost).  

2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar 

PDRN atas dasar harga pasar adalah produk domestik regional 

bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. Penyusutan yang 
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dimaksud adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang 

modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lainnya) karena barang 

modal tersebut terpakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu. 

3. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor 

PDRN atas biaya faktor adalah adalah PDRN atas dasar harga 

pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung meliputi pajak 

penjualan, bea ekspor, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak 

pendapatan dan pajak perseroan. 

4. Pendapatan Regional Neto 

Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto 

atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar 

ditambah aliran dana yang mengalir masuk dan merupakan jumlah 

pendapatan yang benar-benar diterima (income receipt) oleh seluruh 

penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dana mengalir keluar 

merupakan dana yang diterima oleh penduduk daerah lain dikarenakan 

perusahaan modalnya dimiliki oleh penduduk luar daerah tersebut 

sehingga sebagian pendapatan diterima oleh penduduk luar daerah 

tersebut. Sebaliknya jika ada penduduk daerah sendiri menanamkan 

modalnya pada perusahaan luar daerah maka secara otomatis keuntungan 

perusahaan akan mengalir ke pemilik modal/ penduduk daerah sendiri 

tersebut, hal ini dinamakan dana yang mengalir masuk. 
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5. Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 

Pendapatan regional atas dasar harga berlaku artinya nilai barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu wilayah/ daerah dalam suatu 

tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. 

Dalam pendapatan regional ini masih terdapat unsur inflasi di dalamnya. 

Pendapatan regional atas dasar harga konstan artinya harga produk 

didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Dalam pendapatan regional ini 

faktor inflasi sudah ditiadakan 

6. Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi 

jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Cara 

melakukan perhitungannya adalah dengan cara PDRB atas dasar harga 

pasar dibagi dengan jumlah penduduk. 

2.6.2.2 Metode Perhitungan Pendapatan Regional 

Dalam menghitung pendapatan regional terdapat dua cara metode 

perhitungan yang dapat digunakan menurut Robinson Tarigan (2009), antara lain: 

1. Metode Langsung 

Perhitungan metode langsung adalah perhitungan dengan 

menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi 

daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Pada 

metode ini dilakukan tiga macam cara yaitu: 
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a. Pendekatan Produksi 

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/ sektor ekonomi dengan 

cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor 

atau subsektor tersebut. Biaya antara adalah biaya pembelian/ biaya 

perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di 

sektor lain atau berasal dari impor (dihitung sebagai nilai produksi di 

negara pengekspor). Pendekatan ini banyak digunakan untuk 

memperkirakan nilai tambah dari sektor/ kegiatan yang produksinya 

berbentuk fisik/ barang, seperti pertanian, pertambangan, dan 

industri. Dalam pendekatan produksi apa yang diproduksi suatu 

produsen masih mungkin menjadi bagian dari produksi lain karena 

dijadikan bahan baku. Dengan demikian, penggunaan bahan dari 

sektor lain harus dikurangkan terlebih dahulu agar tidak terjadi 

perhitungan ganda. Perhitungan ganda disini maksudnya adalah 

perhitungan kembali secara berulang nilai barang-barang yang akan 

diproses lagi/ mengalami proses produksi lebih lanjut sehingga 

memberikan masukan kepada pendapatan nasional secara berulang 

(ganda). 

b. Pendekatan Pendapatan 

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi 

diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima 
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faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, dan 

pajak tidak langsung neto. 

c. Pendekatan Pengeluaran 

Pada pendekatan pengeluaran caranya adalah dengan menjumlahkan 

nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di 

dalam negeri. Pendekatan pengeluaran berbeda dengan pendekatan 

produksi, pada pendekatan pengeluaran tidak menimbulkan 

perhitungan ganda karena apa yang telah dikonsumsi seseorang atau 

lembaga sebagai konsumsi akhir tidak akan lagi dapat dikonsumsi 

orang atau lembaga lain. 

2. Metode Tidak Langsung 

Perhitungan metode tidak langsung adalah perhitungan dengan 

mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional 

memakai berbagai macam indikator, antara lain jumlah produksi, jumlah 

penduduk, dan luas areal sebagai alokatornya. Pada metode ini misalnya 

saja mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap provinsi dengan 

menggunakan alokator tertentu, alokator yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/ subsektor, pada wilayah 

yang dialokasikan, 

b. Jumlah produksi fisik,  

c. Tenaga kerja, 

d. Penduduk, 

e. Alokator tidak langsung lainnya. 
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Metode ini terkadang terpaksa digunakan karena adanya kegiatan 

usaha yang lokasinya ada di beberapa wilayah, sedangkan pencatatan yang 

lengkap hanya dilakukan di kantor pusat. Misalnya saja, laba perusahaan 

tidak tercatat pada masing-masing wilayah malainkan hanya tercatat di 

kantor pusat.   

2.6.3 Masalah Inflasi (Kenaikan Harga) 

 Inflasi merupakan masalah yang terjadi dalam perekonomian dan selalu 

secara terus menerus mendapat perhatian dari pemerintah. Adakalanya tingkat 

inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa 

tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari 

pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau 

ketidakstabilan politik. 

2.6.3.1 Definisi Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus menerus (Boediono,1980). Kenaikan harga dari satu atau dua barang 

saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. 

Inflasi menurut Sadono Sukirno (2004) didefinisikan sebagai suatu proses 

kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi 

(presentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode 

lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain.  
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2.6.3.2 Jenis Inflasi 

 Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang 

berlaku, inflasi menurut Sudono Sukirno (2004) biasanya dibedakan kepada tiga 

bentuk berikut:  

1. Inflasi Tarikan Permintaan 

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan 

pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan 

memproduksi yang tersedia. 

2. Inflasi Desakan Biaya 

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya 

produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. 

3. Inflasi Diimpor 

Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga 

barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam 

negeri. 

2.6.3.3 Penggolongan Inflasi 

Penggolongan inflasi didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi tersebut 

menurut Boediono (1980), antara lain: 

1. Inflasi Ringan (di bawah 10% setahun). 

2. Inflasi Sedang (antara 10-30% setahun). 
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3. Inflasi Berat (antara 30-100% setahun). 

4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun). 

Berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, 

inflasi dapat dibedakan kepada tiga golongan menurut Sadono Sukirno (2004), 

yaitu : 

1. Inflasi Merayap, yaitu proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya 

dengan kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga 

persen setahun. 

2. Inflasi Sederhana (moderate inflation), yaitu inflasi yang memiliki tingkat 

inflasi mencapai di antara lima persen hingga sepuluh persen. 

3. Hiperinflasi, yaitu proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang 

menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam 

masa yang singkat. 

2.6.3.4 Efek Buruk Inflasi 

 Efek buruk inflasi yang ditimbulkan dan mempengaruhi menurut Sadono 

Sukirno (2004), adalah sebagai berikut: 

1. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi 

Apabila inflasi yang tinggi tingkatnya ini berjalan secara terus-

menerus, tingkat kegiatan ekonomi akan semakin menurun dan ini 

menyebabkan pendapatan nasional mengalami kemunduran dan 

pengangguran semakin meningkat.  
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2. Inflasi dan Kemakmuran Masyarakat 

Inflasi juga akan menimbulkan efek-efek kepada individu dan 

masyarakat, antara lain: 

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan rill orang-orang yang berpendapatan 

tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-

harga. Maka inflasi akan menurunkan upah rill individu-individu yang 

berpendapatan tetap. 

2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian 

kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, 

simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain 

merupakan simpanan keuangan. Nilai rillnya akan menurun apabila inflasi 

berlaku. 

3. Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian 

pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-

pemilik harta tetap dan penjual/ pedagang akan menjadi semakin tidak 

merata. Dalam hal ini yang menerima pendapatan tetap dan pemilik 

kekayaan bersifat keuangan akan menghadapi kemerosotan sedangkan 

yang memiliki harta tetap seperti tanah, bangunan, rumah dapat menambah 

nilai rill kekayaannya. Demikian juga sebagian pedagang yang dapat 

mempertahankan nilai rill pendapatannya. 
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2.6.3.5 Masalah Inflasi dan Kebijakan Pemerintah 

Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tindakan inflasi 

yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen 

bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena itu sangat susah untuk 

dicapai. Mewujudkan inflasi nol persen atau “zero inflation” secara terus-menerus 

dalam perekonomian yang berkembang adalah sukar untuk dicapai (Sadono 

Sukirno, 2004). Oleh sebab itu dalam jangka panjang yang perlu diusahakan 

adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah 

misalnya hanya mencapai di sekitar dua hingga empat persen setahun.  

Kebijakan yang dipergunakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi 

menurut Sadono Sukirno (2004), antara lain: 

1. Kebijakan Fiskal 

Pada kebijakan ini Kementrian Keuangan perlu mengurangi pengeluaran 

dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut 

mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan 

mengurangi pengeluaran rumah tangga.  

2. Kebijakan Moneter 

Pada kebijakan ini yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi 

penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan 

mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumsi). 
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2.6.3.6 Peranan Kebijakan Fiskal dalam Deflasi dan Inflasi 

Dalam perekonomian pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, yaitu 

langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem 

pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-

masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal memiliki peranan yang cukup 

penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi, dan menciptakan tingkat 

kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki menurut pandangan Keynes 

dalam bukunya. 

Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi 

besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang terwujud dalam perekonomian. 

Jurang deflasi yaitu perbedaan diantara pengeluaran agregat (jumlah pengeluaran) 

yang perlu dicapai agar perekonomian dapat mencapai kesempatan kerja penuh 

dengan pengeluaran agregat (jumlah pengeluaran) yang sebenarnya tercapai pada 

kesempatan kerja penuh. Jurang deflasi terwujud jika pengeluaran agregat (jumlah 

pengeluaran) yang perlu dicapai lebih besar daripada pengeluaran agregat (jumlah 

pengeluaran) yang sebenarnya tercapai. Sedangkan kebalikan dari jurang deflasi 

yaitu jurang inflasi dimana akan terwujud jika pengeluaran agregat (jumlah 

pengeluaran) yang perlu dicapai lebih kecil daripada pengeluaran agregat (jumlah 

pengeluaran) yang sebenarnya tercapai. 

Apabila terdapat jurang deflasi pemerintah harus menambah 

pengeluarannya dan melakukan upaya untuk menjamin agar jurang deflasi dapat 

diperkecil sejauh mungkin dengan cara mengurangi pajak yang dipungutnya dari 
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para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah yang 

dilakukan pemerintah ini berkecondongan akan menimbulkan anggaran belanja 

defisit. Anggaran belanja defisit terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah 

tidak bisa dibiayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak 

(Boediono,1990).  

Sebaliknya jika terjadi jurang inflasi dimana pengeluaran agregat (jumlah 

pengeluaran) melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah 

berkecondongan untuk melakukan kebijakan anggaran surplus perlu dilakukan. 

Kebijakan anggaran surplus terjadi apabila seluruh pengeluaran pemerintah dapat 

dibiayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak. Pemerintah 

harus mengurangi pegeluarannya. Apabila langkah tersebut belum mampu untuk 

mengatasi masalah kenaikan harga-harga yang berlaku (inflasi), pemerintah dapat 

pula mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan itu dengan menaikkan 

tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengurangi pengeluarannya agregat 

karena jika tarif pajak meningkat masyarakat cenderung akan membatasi 

pengeluarannya. Dari hal ini menunjukkan bukti bahwa kenaikan harga-harga 

(inflasi) dapat mempengaruhi penerimaan pajak.  

2.7 Masyarakat (Penduduk) dan Karakteristiknya 

2.7.1 Definisi Masyarakat 

Masyarakat/ Penduduk adalah seseorang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka 
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yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap 

(Badan Pusat Statistik Jawa Timur). 

2.7.2 Tipe Masyarakat 

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli 

Sosiologi bernama Talcott Parson mengemukakan ada dua tipe masyarakat, antara 

lain: 

1. Masyarakat Kota 

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli 

Sosiologi “Talcot Parsons” menyebutkan ciri-ciri dari masyarakat kota sebagai 

berikut: 

a. Netral Afektif 

Masyarakat Kota memperlihatkan sifat yang lebih mementingkan 

Rasionalitas dan sifat rasional ini erat hubungannya dengan konsep 

Gesellschaft atau Association. Mereka tidak mau mencampuradukan hal-

hal yang bersifat emosional atau yang menyangkut perasaan pada 

umumnya dengan hal-hal yang bersifat rasional, itulah sebabnya tipe 

masyarakat itu disebut netral dalam perasaannya. 

b. Orientasi Diri 

Manusia dengan kekuatannya sendiri harus dapat mempertahankan dirinya 

sendiri, pada umumnya di kota tetangga itu bukan orang yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan kita oleh karena itu setiap orang di kota 
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terbiasa hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain, mereka 

cenderung untuk individualistik. 

c. Universalisme 

Berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum, oleh karena itu 

pemikiran rasional merupakan dasar yang sangat penting untuk 

Universalisme. Pada universalisme ini masyarakatnya tidak tergantung 

pada perbedaan ras, warna kulit, dan agama/ keyakinan. Masyarakatnya 

membaur menjadi satu dan berfikir secara logis bahwa hal-hal tersebut 

tidak akan mempengaruhi terhadap pergaulan mereka sehingga mereka 

tidak pernah memikirkan hal-hal tersebut. 

d. Prestasi 

Mutu atau prestasi seseorang akan dapat menyebabkan orang itu diterima  

berdasarkan kepandaian atau keahlian yang dimilikinya. Di kalangan 

masyarakat perkotaan bukan suatu hal yang mengagetkan jika individu 

yang memiliki prestasi lebih diberikan apresiasi yang lebih baik. Hal ini 

karena di perkotaan sudah jadi tradisi bahwa yang kuat yang bertahan, 

sehingga setiap individu harus memiliki mutu atau prestasi yang dapat 

membuatnya dapat bertahan hidup di perkotaan yang banyak persaingan di 

dalamnya. Prestasi disini didapatkan melalui usaha yang keras dalam 

meraihnya. 

e. Heterogenitas 

Masyarakat kota lebih memperlihatkan sifat heterogen, artinya terdiri dari 

lebih banyak komponen dalam susunan penduduknya. Masyarakat kota 
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memiliki latar belakang yang beraneka ragam sehingga ketika disatukan 

dalam satu kota menjadi bersifat heterogen. Misalnya keanekaragaman 

pada suku, ras, agama, pekerjaan, perilaku, bahasa, dan lain-lain. 

Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu : 

a. Kehidupan keagamaannya berkurang, kadangkala tidak terlalu dipikirkan 

karena memang kehidupan yang cenderung ke arah keduniaan saja. Hal ini 

yang membuat masyarakat kota kebanyakan terkadang sering melakukan 

hal-hal negatif, misalnya saja banyak permberitaan tentang korupsi, 

penipuan, perampokan, pembunuhan, dan tindakan kriminalitas lainnya. 

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus 

bergantung pada orang lain (Individualisme). Hal ini menggambarkan 

dimana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini individu lebih 

mementingkan akan kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan orang 

lain. Terkadang membuat orang lain susah demi mencapai kesenangannya 

sendiri dilakukukannya. 

c. Pembagian kerja diantara warga-warga kota juga lebih tegas dan 

mempunyai batas-batas yang nyata. Pada warga kota setiap hal memiliki 

pembagian tersendiri, terdapat porsi masing-masing. Misalnya saja untuk 

mengatur keamanan perumahan ada satpam sedangkan untuk mengatur 

keamanan lingkungan secara umum yaitu polisi. Pembagian ini 
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dimaksudkan agar memiliki pembagian tugas yang jelas dan lebih 

bermanfaat. 

d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih 

banyak diperoleh warga kota. Hal ini karena banyak investor yang 

membuka lapangan usaha di perkotaan sehingga akan menyerap cukup 

banyak tenaga kerja.  

e. Jalan kehidupan yang cepat dikota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor 

waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat 

penting, untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu. 

Orang perkotaan kebanyakan mengunakan prinsip “time is money”, 

waktunya sangat berharga karena setiap waktunya didedikasikan untuk 

mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk memenuhi hajat hidupnya. 

f. Perubahan-perubahan tampak nyata  di kota-kota, sebab kota-kota 

biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. 

Masyarakat kota yang memiliki sifat terbuka sehingga cukup banyak 

kebudayaan dan hal-hal lainnya dari luar yang secara mudah masuk dan 

diserap oleh masyarakat kota. Hal itu juga yang secara perlahan membuat 

timbulnya perubahan akan kota tersebut. 
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2. Masyarakat Desa 

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli 

Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat 

tradisional (Gemeinschaft) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Afektifitas ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, 

kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan 

tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita 

orang lain dan menolongnya tanpa pamrih. 

b. Orientasi kolektif sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, 

yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan 

diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua 

harus memperlihatkan keseragaman persamaan. 

c. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya 

dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. 

Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya 

berlaku untuk kelompok tertentu saja. Partikularisme merupakan lawan 

kata dari universalisme. 

d. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak 

diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi 

merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau 

keturunan. Askripsi merupakan lawan dari prestasi. Hal tanpa usaha ini 

tidak dapat membuat orang lain menghargainya karena tidak 

menggunakan perjuangan dalam meraihnya. 
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e. Kekabaran (diffuseness). Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam 

hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. 

Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk 

menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) 

dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa 

pengaruh dari luar. 

2.8 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lulus (2008) dengan judul 

Perkembangan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa target pajak 

reklame yang ditetapkan Pemerintah Daerah kota Batu dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan, meskipun demikian realisasi akan pajak 

reklame dari tahun 2005 sampai 2006 selalu bisa melebihi target yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota Batu akan tetapi pada tahun 

2007 realisasi pajak reklame sebesar Rp 389.163.933,00 tidak memenuhi 

target yang telah ditetapkan Rp 550.000.000,00, hal ini disebabkan antara 

lain oleh target yang telah ditetapkan oleh DPRD terlalu tinggi.  

Presentase laju pertumbuhan pajak reklame di kota Batu selama 3 (tiga) 

tahun terakhir mengalami penurunan secara berturut-turut dimana pada 

tahun 2005, 2006, 2007 sebesar 55,91%, 27,87%, dan 14,37%. Hal ini 

dikarenakan realisasi pendapatan pajak reklame peningkatannya sedikit 

dari tahun ke tahun (2005-2007). Sehingga laju pertumbuhannya dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 rata-rata mencapai 32,71%. 
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Kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2007 mengalami penurunan meskipun realisasi penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan peningkatan realisasi pajak reklame pada 

tahu 2005 sampai dengan 2007 tidak sebanding dengan peningkatan 

realisasi penerimaan PAD pada tahun 2005 sampai dengan 2007 yang 

sangat besar. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya sebesar 2,71% per 

tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa pajak reklame mempunyai 

sumbangan yang cukup berarti terhadap peningkatan PAD. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan Hindarto Prasetyo Utomo (2006) 

dengan judul “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kudus”, menunjukkan hasil bahwa potensi pajak reklame 

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

potensial, hal ini bisa dilihat dalam daftar penerimaan pajak reklame yang 

setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Besarnya kontribusi pajak 

reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun rata-rata 

sebesar 0,97%, walaupun kontribusi pajak reklame masih kecil terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pada penelitiannya juga 

mengetahui bahwa pajak reklame dipengaruhi oleh PDRB, jumlah 

penduduk, dan laju inflasi hal ini diketahui dari terbuktinya derajat 

kepekaan antara pajak reklame dengan PDRB, jumlah penduduk, dan 
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inflasi dengan elastisitas lebih dari 1 (E>1) sehingga elastisitas bersifat 

elastik.  

3. Menurut penelitian yang dilakukan Akhmad Rusyadi (2005) dengan judul 

“Peranan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Brebes tahun 2000-2004”, menunjukkan bahwa pajak reklame 

berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah hal ini 

diketahui dari terbuktinya derajat kepekaan antara pajak reklame dengan 

Pendapatan Asli Daerah, dimana selama kurun waktu lima tahun yaitu 

sejak tahun 2000-2004 adalah besifat elastik. Maksudnya Pendapatan Asli 

Daerah akan mengalami perubahan sebesar lebih dari 1% jika terjadi 

perubahan atas pajak reklame sebesar 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

2.9 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam pelaksanaan dan penyusunan hasil penelitian ini diperlukan suatu 

metodologi penulisan baik guna memperoleh beberapa data yang berhubungan 

dengan permasalahan maupun untuk pedoman pembahasan. Adapun metode 

penelitian ini di uraikan sebagai berikut: 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian 

non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah 

metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat 

pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode 

penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengolah data-data yang didapatkan dari Dispenda kota Malang 

untuk mengetahui gambaran mengenai perkembangan dan kontribusi dari pajak 

reklame kota Malang yang memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Data-data yang didapatkan misalnya berupa laporan realisasi penerimaan 
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pendapatan daerah. Analisis data yang dilakukan dapat menerangkan apa saja faktor-

faktor penyebab dari pergerakan perkembangan/ laju pertumbuhan dan kontribusi dari 

pajak reklame yang digambarkan dari perhitungan yang ada. Penelitian juga 

dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang untuk mengetahui data-data 

mengenai jumlah penduduk kota Malang, besarnya Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) kota Malang, dan Laju Inflasi kota Malang untuk mengetahui tingkat 

kepekaan pajak reklame terhadap jumlah penduduk, PDRB, dan laju inflasi. 

3.2 Lingkup Penelitian 

Yang menjadi lingkup penelitian adalah target dan realisasi dari penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak reklame di kota Malang dari tahun 

2005-2010. Lingkup penelitian ini ditetapkan untuk mengetahui perkembangan dan 

kontribusi dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 

2005-2010. Sedangkan untuk mengetahui derajat kepekaan pajak reklame terhadap 

beberapa sektor-sektor tertentu yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Jumlah Penduduk, dan Laju Inflasi dilakukan pengambilan data-data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) kota Malang. 

3.3 Jenis Data 

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 

dibedakan atas dua jenis yaitu: 
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a. Data Primer 

Data primer atau data pokok ini merupakan data yang diperoleh penulis 

dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan 

wawancara dan juga pengambilan data-data yang berhubungan dengan 

penulisan penelitian. Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak yang terkait 

menangani dan mengetahui mekanisme pemungutan pajak reklame pada 

Dispenda kota Malang yaitu Kasubag Umum Dispenda kota Malang. 

Wawancara dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang data-data yang dapat menunjang penelitian ini, misalnya: 

tentang strategi pihak Dispenda dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak 

reklame dari target yang telah ditetapkan karena strategi dapat mempengaruhi 

pencapaian target pajak reklame sesuai yang diharapkan dan secara tidak 

langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 

wawancara lain yang berkaitan dengan permasalahan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari 

studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan 

juga sebagai pembanding terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu untuk 

mendukung pemecahan permasalahan. Data sekunder ini digunakan untuk 

memperkuat opini yang sudah ada sehingga akan mampu menambah 

keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Adapun wujud dari 

data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data-data dari 
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Dispenda kota Malang yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini juga 

dilakukan peneliti, misalnya saja mengambil data laporan realisasi penerimaan 

pendapatan daerah periode 2005-2010 sesuai dengan tahun penelitian yang 

akan diteliti untuk menganalisis perkembangan dan kontribusi pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data selanjutnya adalah Peraturan 

Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak 

Reklame yang didapatkan dari arsip Dispenda kota Malang. Data sekunder 

lainnya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang yaitu data-data 

mengenai besarnya PDRB kota Malang, Jumlah Penduduk kota Malang, dan 

Laju Inflasi kota Malang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis mempergunakan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Teknik wawancara dilakukan jika 

peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Adapun 

pihak-pihak yang dimaksudkan, misalnya Dinas Pendapatan Daerah kota 

Malang dan juga pihak yang mampu memberikan data yang berkaitan dengan 
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penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara terpimpin (guided interview), 

yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa 

sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam 

wawancara terstruktur karena peneliti membawa daftar rincian pertanyaan 

untuk diajukan kepada responden untuk dijawab. Wawancara ini dilakukan 

agar peneliti dapat fokus ke dalam hal-hal yang akan dicari tahu mengenai 

kebenarannya secara terperinci. Wawancara dilakukan dengan responden 

yaitu Kasubag Umum Dispenda kota Malang tentang apa yang ingin peneliti 

ketahui seputar mekanisme pemungutan pajak reklame di kota Malang serta 

hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  

2. Observasi 

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Observasi ini dilakukan sebagai pendukung dari kegiatan interview 

yang telah dilaksanakan. Disini peneliti melakukan pengamatan terhadap 

mekanisme pemungutan pajak reklame yang diberlakukan oleh pihak 

Dispenda kota Malang. Pengamatan yang dilakukan dimulai dari ketika wajib 

pajak melakukan pendaftaran melalui dinas perijinan hingga wajib pajak 

melakukan pembayaran pajak reklame terhutang ke kasir Dispenda. 

Pengamatan ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui gambaran secara 
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nyata mekanisme pemungutan pajak reklame yang ada pada Dispenda kota 

Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang jenis data penelitiannya 

berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2002). Untuk mendukung 

data yang ada, pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis berupa buku-

buku juga sangat membantu peneliti. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan 

data-data dari buku-buku referensi dari berbagai pengarang yang berkaitan 

dengan materi penelitian peneliti. Buku-buku referensi didapatkan peneliti 

dari berbagai sumber diantaranya adalah berasal dari sesama rekan 

mahasiswa, perpustakaan Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat kota 

Malang. 

3.5 Metode Analisa Data  

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat 

diinterpretasikan dengan layak. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan 

memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada 

pada saat melakukan penelitian.  
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3.5.1 Laju Pertumbuhan  

Untuk menghitung tingkat laju pertumbuhan dikemukakan oleh 

Hindarto Prasetyo Utomo (2006) digunakan rumusan sebagai berikut: 

1. Menghitung Tingkat Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

 

Keterangan : 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui sejauh mana 

perkembangan pajak reklame berdasarkan presentase yang diketahui. 

2. Menghitung Tingkat Laju Pertumbuhan PDRB 

 

Keterangan : 

 (PDRB) 
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3. Menghitung Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk 

 

Keterangan : 

 

 

 

4. Menghitung Tingkat Laju Pertumbuhan Inflasi 

 

Keterangan : 
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Ukuran/ Parameter Laju Pertumbuhan 

Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti dari penelitian Lulus 

(2008) dan Hindarto Prasetyo Utomo (2006) maka dapat ditarik kesimpulan 

jika dalam pengukuran laju pertumbuhan pajak reklame dapat dikategorikan 

baik jika laju pertumbuhan berada pada posisi positif dan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya, sebaliknya jika laju pertumbuhan berada 

pada posisi minus dan mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya maka 

dikategorikan laju pertumbuhan yang kurang baik karena akan dapat 

memberikan sumbangan kontribusi yang kecil terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

3.5.2 Analisis Elastisitas 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui derajat kepekaan dari 

Pendapatan Asli Daerah akibat adanya perubahan pada penerimaan pajak 

reklame. Pada umumnya yang mengalami perubahan terlebih dahulu 

merupakan variabel bebas sedangkan yang bereaksi adalah merupakan 

variabel terikat. Dalam perhitungannya terlebih dahulu harus diketahui tingkat 

perubahan realisasi Pajak Reklame dalam suatu periode dengan perubahan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah reklame maka 

semakin besar potensi penerimaan dari Pajak Reklame karena semakin 
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tingginya kemampuan membayar dari wajib pajak sehingga kemudian dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang 

digunakan (Soetrisno PH, 1982: 244-248): 

 

 Keterangan : 

  terhadap PAD = Nilai Elastisitas (%) 

  PAD   = Perubahan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

  PR   = Perubahan Realisasi Pajak Reklame 

 PAD   = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) 

PR   = Realisasi Pajak Reklame (Rp) 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan derajat kepekaan antara pajak 

reklame dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, 

dan Laju Infasi alat analisis yang digunakan adalah Elastisitas (Boediono, 

2002 : 31).  

1.  

2.  
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3.  

Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh 3 kemungkinan yaitu: 

E < 1 disebut In Elastik 

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli 

Daerah akan naik kurang dari 1 %. Jika penerimaan Pajak Reklame turun 

1 % maka Pendapatan Asli Daerah akan turun kurang dari 1 %. 

E > 1 disebut Elastik 

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli 

Daerah akan naik lebih dari 1 %. Jika penerimaan pajak reklame turun 1 

% maka Pendapatan Asli Daerah akan turun lebih dari 1 %. 

E = 1 disebut Unitary 

Artinya jika penerimaan pajak reklame naik 1 % maka Pendapatan Asli 

Daerah akan naik 1 %. Jika penerimaan pajak reklame turun 1 % maka 

Pendapatan Asli Daerah akan turun 1%. 

3.5.3 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi penerimaan 

pajak daerah terhadap PAD menurut Hindarto Prasetyo Utomo (2006) adalah 

sebagai berikut: 
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3.5.4 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan PAD 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi penerimaan 

pajak reklame terhadap pajak daerah menurut Hindarto Prasetyo Utomo 

(2006) adalah sebagai berikut: 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi penerimaan 

pajak reklame terhadap PAD menurut Hindarto Prasetyo Utomo (2006) 

adalah sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui tingkat 

kontribusi yang diberikan berdasar presentase yang diketahui. 

Ukuran/ Parameter Kontribusi 

Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti dari penelitian Lulus 

Pratiwi Rodiawati (2008) dan Hindarto Prasetyo Utomo (2006) maka dapat 

ditarik kesimpulan jika dalam pengukuran kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui atau dikategorikan baik jika 
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dari tahun ke tahunnya kontribusi berada pada posisi presentase positif dan 

mengalami peningkatan kontribusi, sebaliknya jika kontribusi berada pada 

posisi negatif dan mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya maka 

dikategorikan kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Malang 

4.1.1 Letak Geografis Kota Malang 

Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena 

potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota yang memiliki luas wilayah sebesar 

110,06 km² ini memiliki letak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang.  

Tabel 4.1 

Kondisi/ Keadaan Kota Malang 

KONDISI/ KEADAAN URAIAN 

Letak Astronomis Kota Malang terletak di antara antara 

112.06° - 112.07° Bujur Timur dan 

7.06° - 8.02° Lintang Selatan. 

Batas Batas wilayah kota Malang: 

- Sebelah Utara : Kec. Singosari dan 

Kec. Karangploso Kab. Malang. 

- Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. 

Tumpang Kab. Malang. 

- Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan 
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Kec. Pakisaji Kab. Malang. 

- Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. 

Dau Kab. Malang. 

Tinggi Letak kota Malang cukup tinggi yaitu 

440-667 meter di atas permukaan air laut. 

Iklim Kota Malang mengikuti perubahan 

putaran 2 iklim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah 

Kondisi kota Malang yang cukup tinggi dengan suhu udara yang tercatat pada 

tahun 2009 rata-rata berkisar antara 23,1°C sampai 25,0°C, sedangkan suhu 

maksimum mencapai 30,2°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban 

udara berkisar 83% - 87%, dengan kelembaban maksimum 100% dan kelembaban 

minimum 45%. Hal ini yang menyebabkan kota Malang menjadi tujuan pariwisata 

yang cukup diminati, ditambah semakin menjamurnya pusat hiburan di kota Malang, 

maka menambah daya tarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi kota Malang. 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

 Menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2009 penduduk kota Malang 

sebanyak 820.857 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 406.755 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 414.102 jiwa. Jumlah penduduk setiap tahunnya 
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mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 yang memuat jumlah 

penduduk dari tahun 2005-2009. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kota Malang 

Tahun 2005-2009 

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

2005 400.151 402.612 802.763 

2006 403.021 404.522 807.543 

2007 405.843 406.366 812.209 

2008 404.664 411.973 816.637 

2009 406.755 414.102 820.857 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah 

Kota Malang memiliki 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, 

Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Di antara 5 (lima) kecamatan yang ada 

Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah yang terbesar/ terluas yaitu 

sebesar 39,89 Km². Sedangkan wilayah dengan terkecil yaitu wilayah Kecamatan 

Klojen yaitu hanya mencapai 8,83 Km². Secara keseluruhan luas area kota Malang 

adalah 110,06 km². 
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Tabel 4.3 

Presentase Luas Daerah menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

Kecamatan Luas Area (Km²) 
Persentase thd 

Luas Kota 

Kedungkandang 39,89 36,24 

Sukun 20,97 19,05 

Klojen 8,83 8,02 

Blimbing 17,77 16,15 

Lowokwaru 22,60 20,53 

Jumlah 110,06 100,00 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah 

4.1.3 Keadaan Perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga 

konstan dimana keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan 

menghilangkan faktor perubahan harga (Badan Pusat Statistik, Kota Malang dalam 

Angka tahun 2009). Harga konstan merupakan pilihan terbaik dalam menghitung 

PDRB dikarenakan harga konstan tidak akan dipengaruhi oleh adanya inflasi tiap 

tahun yang dapat menaik-turunkan harga-harga barang. Harga konstan dipilih 

berdasarkan tahun yang memiliki harga terbaik dan paling stabil. 
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang, penghitungan PDRB 

kota Malang menggunakan metode pendekatan produksi, dengan cara melakukan 

penjumlahan nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh bebagai unit 

produksi didalam suatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit 

produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) lapangan 

usaha yang ada di kota Malang yaitu : 

1. Pertanian, 

2. Pertambangan dan Penggalian, 

3. Industri Pengolahan, 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 

5. Bangunan, 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 

7. Angkutan dan Komunikasi, 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 

9. Jasa-Jasa. 

Secara berurutan dari yang tertinggi hingga terendah sektor yang memberikan 

andil yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; industri 

pengolahan; jasa-jasa; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; angkutan dan 

komunikasi; bangunan; pertanian; listrik, gas, dan air bersih; dan pertambangan dan 

galian. 
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Pada tahun 2009 didapatkan hasil perhitungan besaran nominal PDRB atas 

dasar harga konstan sebesar Rp 12.712.117,88 dan merupakan nominal PDRB 

tertinggi selama enam tahun terakhir. Pergerakan PDRB kota Malang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar. 

Tabel 4.4 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang  

Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 

Tahun PDRB 
Laju Pertumbuhan 

PDRB (%) 

2005  9.984.415,81 4,25 

2006 10.739.067,46 6,63 

2007 11.412.769,63 6,21 

2008 12.118.269,47 6,02 

2009 12.712.117,88 4,90 

    Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah 

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya yang 

memiliki beberapa lapangan usaha. Dari beberapa lapangan usaha yang ada, 

berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 tercatat 

paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Perdagangan, Jasa-jasa, dan 

Industri, masing-masing sebesar 33,08 %, 28,96%, dan 15,92%. Sektor-sektor inilah 

yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame karena sektor-sektor 

tersebutlah yang banyak menggunakan jasa pemasangan reklame dalam rangka untuk 
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melakukan pemasaran terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya agar dapat 

dikenal oleh masyarakat luas dan berbagai kepentingan lain. 

Tabel 4.5 

Lapangan Usaha Penduduk di Kota Malang 

Tahun 2005-2009 

(dalam jiwa) 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka. 

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang  

Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang dibentuk oleh Pemerintah 

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1070. 

Dinas yang beralamatkan di jalan Kertanegara No.7 ini didirikan dengan dasar 

pemikiran awal yaitu urat nadi warga Kota Malang yang ingin menyelenggarakan 

pembangunan daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Geliat 

sektor pembangunan yang memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

Lapangan Usaha Tahun 
2005 2006 2007 2008 2009

Pertanian 7.122 8.310 6.595 15.936 16.086
Pertambangan dan Penggalian 584 366 1.263 1.600 2.958
Industri 70.029 51.408 69.512 55.397 63.163
Listrik, Gas, dan Air 1.168 2.196 2.018 2.881 2.956
Kontruksi 24.432 21.594 16.657 22.630 21.322
Perdagangan 106.528 104.148 123.974 127.001 131.292
Angkutan dan Komunikasi 32.434 18.594 17.975 14.720 18.759
Keuangan 13.429 16.104 15.397 16.549 18.500
Jasa-Jasa 80.059 97.388 108.226 122.928 114.924
Lain-Lain 583 366 4.419 3.201 6.897
Total 336.368 320.474 366.036 382.843 396.857
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kelancaran distribusi dan pemasaran. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peranserta 

masyarakat dalam membiayai seluruh program pembangunan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awal pembentukannya Dinas 

Pendapatan dikendalikan langsung oleh Walikota. Seiring berjalannya periode satu ke 

periode selanjutnya maka dalam pelaksanaannya, dinas pendapatanpun melakukan 

beberapa perubahan atas struktur organisasi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan 

struktur organisasi dirasa kurang mewadahi urusan-urusan lain yang makin 

berkembang. Dalam 17 tahun ini dinas telah melakukan uji coba agar pelaksanaan 

tugas dan fungsinya menjadi makin efektif. Setelah memasuki tahun ke-18 pun yaitu 

pada masa perkembangan yaitu tahun 1988, struktur organisasipun mengalami 

perubahan lagi walaupun tidak total. Pada masa perkembangan ini telah banyak 

prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Kotamadya Malang, terutama yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terlihat dari target pendapatan 

yang selalu terlamapaui pada Tiap Tahun Anggaran dan prestasi di bidang lain yang 

tidak kalah menonjol. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 atau bertepatan dengan 

Hari Ulang Tahun Dinas Pendapatan Kota Malang yang ke-31, otonomi daerah secara 

efektif diberlakukan. Setiap tahunnya senantiasa diingatkan kembali terhadap hakekat 

pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai tujuan memakmurkan masyarakat 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan transparansi, 

akuntabilitas, serta responsibilitas. Dalam 30 (tiga puluh) tahun usia Dinas 

Pendapatan Kota Malang telah mengalami perubahan struktur organisasi sebanyak 8 

(delapan) kali. Seiring dengan berjalannya waktu perubahanpun akan terus terjadi. 
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Dinas Pendapatan Kota Malang berdiri dan menjadi besar oleh deraan waktu, teruji 

terhadap pasang surut kehidupan perekonomian daerah, luwes dan kenyal terhadap 

guncangan perubahan. Pandangan yang visioner dalam menjalani era otonomi daerah, 

makin meluaskan wawasan dan memperkokoh komitmen segenap komponennya 

untuk menjadikan kota Malang lebih baik daripada hari kemarin.  

 Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 346 Tahun 2004, tugas 

pokok Dinas Pendapatan kota Malang adalah melaksanakan sebagian kewenangan 

Daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan Kepala 

Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan kota Malang 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah. 

b. Penyusunan dan pelaksanaan  Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan 

di bidang penerimaan dan pendaatan daerah. 

c. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, dan penetapan dan 

pemungutan pajak daerah. 

d. Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-

lain. 

e. Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 
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f. Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah, dana 

perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. 

g. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi 

daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. 

h. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

i. Pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan 

pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, dan 

pendapatan daerah lainnya. 

j. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

k. Pelaksanaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). 

l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan. 

m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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4.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 

 Pendapatan Asli Daerah meerupakan salah satu sumber penerimaan daerah 

kota Malang.  Adapun Pendapatan Asli Daerah di sini terdiri dari berbagai komponen 

antara lain: 

1. Pajak Daerah. 

2. Retribusi Daerah. 

3. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi 

yang menunjukkan upaya pemerintah kota Malang dalam hal ini pihak Dinas 

Pendapatan Daerah kota Malang untuk selalu mengoptimalisasi segala potensi yang 

ada di kota Malang, disamping itu data Pendapatan Asli Daerah merupakan informasi 

yang berguna untuk melakukan perencanaan pembangunan pada masa-masa 

mendatang.  
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Berikut ini adalah tabel target dan penerimaan tiap komponen Pendapatan 

Asli Daerah kota Malang: 

Tabel 4.6 

Data Target dan Realisasi Tiap Komponen P.A.D Kota Malang  

Tahun Anggaran 2005 – 2010 

 

THN JENIS PENDAPATAN TARGET (Rp) REALISASI 
PENERIMAAN (Rp) % 

2005 

Pajak Daerah 29.512.487.500,00 29.296.191.381,60 99,27

Retribusi Daerah 16.413.750.000,00 15.396.339.659,00 93,80

Hasil Perusahaan Milik Daerah 5.856.250.000,00 5.863.731.317,00 100,13

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 6.385.452.000,00 6.294.814.374,45 98,58

Total P.A.D 58.167.939.500,00 56.851.076.732,05 97,74

2006 

Pajak Daerah 30.871.262.802,50 32.123.673.031,21 104,06

Retribusi Daerah 18.836.834.980,00 18.025.002.275,50 95,69

Hasil Perusahaan Milik Daerah 6.468.648.589,00 6.471.750.152,01 100,05

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 3.814.000.000,00 5.690.888.042,47 149,21

Total P.A.D 59.990.746.371,50 62.311.313.501,19 103,87

2007 

Pajak Daerah 37.509.729.844,00 37.581.796.778,62 100,19

Retribusi Daerah 22.331.705.025,00 23.183.499.589,00 103,81

Hasil Perusahaan Milik Daerah 6.748.093.089,00 6.749.044.426,57 100,01

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 16.286.438.460,00 19.831.394.129,01 121,77

Total P.A.D 82.875.966.418,00 87.345.734.923,20 105,39
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2008 

Pajak Daerah 42.112.940.638,00 42.727.420.351,23 101,46

Retribusi Daerah 22.345.419.970,00 22.616.782.765,00 101,21

Hasil Perusahaan Milik Daerah 9.408.328.703,60 9.411.884.203,60 100,04

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 8.346.753.460,33 8.647.460.274,78 103,60

Total P.A.D 82.213.442.771,93 83.403.547.594,61 101,45

2009 

Pajak Daerah 49.144.638.669,90 49.467.066.282,96 100,66

Retribusi Daerah 22.880.899.999,00 23.533.733.096,00 102,85

Hasil Perusahaan Milik Daerah 11.628.777.255,85 11.623.194.754,85 99,95

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 9.117.806.535,27 7.367.096.472,40 80,80

Total P.A.D 92.772.122.460,02 91.991.090.606,21 99,16

2010 

Pajak Daerah 56.142.003.282,90 60.151.082.871,20 107,14

Retribusi Daerah 26.019.619.499,00 27.522.779.004,00 105,89

Hasil Perusahaan Milik Daerah 11.706.439.124,26 13.255.093.254,18 113,23

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 10.934.423.835,00 12.543.066.075,40 114,71

Total P.A.D 104.802.485.741,16 113.502.021.204,78 108,30

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya tiap komponen 

mengalami perubahan penerimaan yang fluktuatif. Penerimaan setiap tahunnya tidak 

pernah tidak mengalami perubahan bahkan tidak pernah konstan (tetap). Pada tahun 

2005 dapat diketahui realisasi PAD hanya pada titik 97,74%. Ada beberapa 

komponen di dalam PAD tahun 2005 yang masih tidak mencapai target yaitu pajak 

daerah sebesar 99,27%, retribusi daerah yang hanya 93,80%, dan lain-lain pendapatan 
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yang sah hanya sebesar 98,58. Hal ini yang membuat PAD pada tahun 2005 tidak 

mencapai target yang ditetapkan.  

Pada tahun 2006 PAD mengalami peningkatan dalam persentase target atas 

penerimaan yaitu sebesar 103,87%, dalam hal ini komponen PAD tahun 2006 

mengalami peningkatan target dan penerimaan dibandingkan tahun 2005, tetapi ada 

satu komponen PAD tahun 2006 yang tidak memenuhi target yaitu retribusi daerah 

yang hanya sebesar 95,69%.  

Pada tahun 2007 PAD kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi 

105,39%. Tiap komponen PAD tahun 2007 baik dari segi target dan penerimaan 

mengalami peningkatan. Peningkatan yang sedikit mencolok terlihat pada komponen 

lain-lain pendapatan yang sah targetnya meningkat pada tahun 2006 hanya Rp 

3.814.000.000,00 dan pada tahun 2007 menjadi Rp 16.286.438.460,00, peningkatan 

yang terjadi sebesar 4 (empat) kali lipat. 

Pada tahun 2008 presentase target atas penerimaan PAD mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2007 yaitu pada tahun 2007 memiliki presentase 

sebesar 105,39% sedengkan pada tahun 2008 hanya 101,45%, tetapi target yang 

ditetapkan pada tahun ini tercapai semua meskipun besarnya target telah dinaikkan 

dari tahun 2007 kecuali pada komponen lain-lain pendapatan yang sah yang 

mengalami penurunan besarnya target yang ditetapkan di tahun 2008.  
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Pada tahun 2009 presentase target terhadap penerimaan PAD kurang baik 

karena mengalami penurunan yaitu menjadi 99,16%, hal ini dikarenakan ada 

beberapa komponen dalam PAD yang tidak dapat melampaui target yang ditetapkan 

yaitu hasil perusahaan milik daerah yang hanya memiliki presentase pencapaian 

target sebesar 99,95% dan lain-lain pendapatan yang sah yang hanya memiliki 

presentase pencapaian target sebesar 80,80%, hal inilah yang tentunya mempengaruhi 

presentase penerimaan PAD terhadap target yang telah ditetapkan.  

Pada tahun 2010 target yang ditetapkan oleh pihak Dispenda kota Malang 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seiring dengan hal itu realisasi yang 

diraih pun mengikuti sehingga dapat melampaui target yang ditetapkan. Presentase 

pencapaian target PAD yang di dapatkan adalah sebesar 108,30%.  

Dapat diketahui pada komponen-komponen PAD yang ada mengalami 

peningkatan target setiap tahunnya kecuali pada lain-lain pendapatan yang sah yang 

memiliki target yang naik turun setiap tahunnya. 

4.4 Perkembangan Pajak Reklame Kota Malang 

Komponen yang terdapat pada pajak daerah yang memiliki pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan karena jumlah pendapatannya 

yang cukup besar adalah pajak reklame. Dapat diketahui dari semakin menjamurnya 

reklame di setiap sudut kota Malang menandakan kebutuhan akan penggunaan 

reklame semakin besar. Penanda lainya bahwa reklame masih cukup banyak 
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peminatnya dengan ditandai target penerimaan reklame yang ditetapkan pemerintah 

daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa 

pemerintah memiliki keyakinan (optimis) bahwa pajak reklame dapat 

menyumbangkan cukup banyak untuk pendapatan daerah kota Malang. Hal inilah 

yang membuat pajak reklame cukup potensial untuk memberikan pendapatan yang 

lebih besar di tahun mendatang. 

Tabel 4.7  

Data Target dan Realisasi Komponen Pajak Reklame Kota Malang  

Tahun Anggaran 2005 – 2010 

Tahun Target Pajak Reklame 
(Rp) 

Realisasi Pajak 
Reklame (Rp) 

% 

2005 1.215.506.250,00 1.484.379.950,00 122,12 

2006 1.276.281.552,50 1.667.616.031,67 130,66 

2007 4.000.000.000,00 3.716.041.502,05 92,90 

2008 5.295.300.000,00 5.453.951.554,83 103,00 

2009 7.742.749.000,00 7.748.039.338,00 100,07 

2010 9.982.646.605,25 10.175.746.890,25 101,93 

Rata-Rata 108,44% 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa target pajak reklame yang 

ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2007 yaitu tiga kali lipat dari 

target tahun 2006. Penetapan target yang terlampau tinggi tersebut menyebabkan 
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pencapaian target di tahun 2007 kurang maksimal yaitu hanya 92,90% saja dari target 

yang telah ditetapkan. Tetapi pada tahun 2008, 2009, dan 2010 target pajak reklame 

dapat terlampaui, hal ini karena pihak personil Dispenda secara gencar melakukan 

pengawasan langsung ke lapangan dan melakukan pendataan langsung di lapangan 

jika ada reklame-reklame baru yang muncul dan belum memiliki ijin. 

4.5 Analisis Data 

4.5.1 Laju Pertumbuhan 

1. Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame di kota Malang 

dari tahun ke tahun menggunakan rumusan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 
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Maka laju pertumbuhan pajak reklame pada tahun 2010 adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.8 

Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

Tahun 2005-2010 

Tahun Jumlah Penerimaan  Penerimaan Pajak 
Reklame 

Pertumbuhan (%) 

2004 1.300.850.235,00 - - 

2005 1.484.379.950,00 183.529.715,00 14,11% 

2006 1.667.616.031,67 183.236.081,67 12,34% 

2007 3.716.041.502,05 2.048.425.470,00 122,84% 

2008 5.453.951.554,83 1.737.910.052,78 46,77% 

2009 7.748.039.338,00 2.294.087.783,17 42,06 % 

2010 10.175.746.890,25 2.427.707.552,25 31,33% 

Rata-Rata 44,91% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Dari tabel di atas  dapat dilihat jika laju pertumbuhan pajak reklame 

dari tahun 2005-2010 mengalami fluktuatif. Di tahun 2005 pertumbuhan 

pajak reklame sebesar 14,11%, tetapi pada tahun 2006 pertumbuhan pajak 
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reklame menurun menjadi sebesar 12,34%. Pada tahun 2007 laju 

pertumbuhan penerimaan pajak reklame menjadi meningkat cukup tinggi 

bahkan menjadi yang tertinggi yaitu 122,84% dengan penerimaan sebesar 

Rp 3.716.041.502,05. Kenaikan yang cukup tinggi ini disebabkan karena 

per tahun 2007 Dispenda Kota Malang menetapkan target penerimaan pajak 

reklame yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya bahkan 3 (tiga) kali lipat 

dari tahun 2006. Kenaikan target yang ditetapkan ini didukung oleh upaya 

Dispenda yang juga menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal ini 

yang ditunjuk adalah PT. Promo Adhika. Kerjasama kedua belah pihak 

disini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan 

mengoptimalkan potensi pajak reklame. Dalam hal ini peranan PT. Promo 

Adhika adalah untuk mendata, mencatat, dan mengarsip orang/ badan yang 

menyelenggarakan reklame. Pengoptimalan pajak reklame disini juga harus 

mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dapat dilihat jika pada tahun 

2008 dan 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan 

salah satu faktornya adalah pihak Dispenda pada tahun 2008-2010 tidak 

begitu tinggi dalam menetapkan target penerimaan pajak reklame dari tahun 

sebelumnya dan pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak ke tiga 

karena semenjak tahun 2008 Dispenda melakukan pemungutan pajak 

sendiri.  
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2. Laju Pertumbuhan PDRB 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB di kota Malang dari 

tahun ke tahun menggunakan rumusan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang  

Tahun 2005-2009 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 

(Jutaan Rupiah) 

Tahun PDRB PDRB 
Laju 

Pertumbuhan 

PDRB (%) 

2004 9.577.086,26 - - 

2005 9.984.415,81 407.329,55 4,25 

2006 10.739.067,46 754.651,65 7,55 

2007 11.380.769,63 641.702,17 5,98 

2008 12.118.269,47 737.499,84 6,02 

2009 12.712.117,88 593.848,41 4,90 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB dari tahun 

ke tahunnya mengalami fluktuatif, hal ini dikarenakan PDRB yang 

didapatkan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi. Pada tahun 2005 PDRB sebesar 4,25% dan pada tahun 2006 

mengalami peningkatan menjadi 7,55%, tetapi tidak pada tahun 2007 yang 

mengalami penurunan menjadi sebesar 5,98%. Pada tahun 2008 PDRB 

mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 6,02%, sedangkan pada tahun 

2009 PDRB kembali mengalami penurunan laju pertumbuhan yaitu hanya 

sebesar 4,90%. 

3. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di kota Malang dari 

tahun ke tahun menggunakan rumusan sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Malang 

Tahun 2005-2009 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 

 Jumlah 

Penduduk 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

2004 798.104 - - 

2005 802.763 4659 0,58% 

2006 807.543 4780 0,60% 

2007 812.209 4666 0,58% 

2008 816.637 4428 0,55% 

2009 820.857 4220 0,52% 

     Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah. 

Dari tabel di atas dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk dari 

tahun 2005-2009 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 mengalami 

peningkatan dari 0,58% menjadi 0,60%, akan tetapi setelah memasuki tahun 

2007-2009 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara 

berurutan 0,58%; 0,55%; dan sampai pada 0,52%. 

4. Laju Pertumbuhan Inflasi 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan inflasi di kota Malang dari 

tahun ke tahun menggunakan rumusan sebagai berikut: 
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akan tetapi di dalam data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

kota Malang sudah dapat diketahui besarnya laju inflasi seperti pada tabel 

4.11 di bawah ini:  

 

Tabel 4.11 

Perkembangan/ Laju Inflasi di Kota Malang 

Tahun 2005-2009 

Tahun Laju Inflasi (%) 

2005 15,74 

2006 5,92 

2007 5,93 

2008 10,49 

2009 3,39 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka. 

Dari tabel di atas dapat diketahui laju inflasi di kota Malang 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2005 memiliki laju inflasi yang paling 

tinggi yaitu sebesar 15,74% dan pada tahun 2009 memiliki laju inflasi yang 

paling rendah yaitu sebesar 3,39%. 

4.5.2 Analisis Elastisitas 

Analisis elastisitas ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat 

kepekaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditimbulkan oleh adanya 
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perubahan pada penerimaan pajak reklame. Sehingga akhinya dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh pajak reklame yang timbul terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Tingkat elastisitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

kota Malang dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 

Elastisitas Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 

Tahun 2005-2010 

 

Tahun 

Perubahan 

Realisasi PAD 

( ) 

Perubahan 

Realisasi Pajak 

Reklame ( ) 
Realisasi PAD 

Realisasi Pajak 

Reklame 

Elastisitas 

Pajak Reklame 

Terhadap PAD 

2005 6.843.771.628,26 183.529.715,00 56.851.076.732,05 1.484.379.950,00 97,36% 

2006 5.460.236.769,14 183.236.081,67 62.311.313.501,19 1.667.616.031,67 79,74% 

2007 25.034.421.422,01 2.048.425.470,38 87.345.734.923,20 3.716.041.502,05 51,99% 

2008 (3.942.187.328,59) 1.737.910.052,78 83.403.547.594,61 5.453.951.554,83 -14,8% 

2009 8.587.543.001,60 2.294.087.783,17 91.991.090.606,21 7.748.039.338,00 31,53% 

2010 21.510.930.598,57 2.427.707.552,25 113.502.021.204,78 10.175.746.890,25 79,44% 

Rata-Rata 54,21% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat elastisitas pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada tahun 2005, 2006, 2007, 2009 dan 2010 memiliki elastisitas lebih 

dari 1 (E > 1). Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan dari penerimaan pajak 
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reklame sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah kota Malang akan mengalami 

perubahan naik lebih dari 1% atau mengalami perubahan turun lebih dari 1%. 

Sedangkan pada tahun 2008 sedikit berbeda, elastisitasnya bersifat In elastik 

karena memiliki nilai elastisitas kurang dari 1 (E<1). Hal ini berarti bahwa dengan 

adanya perubahan atas penerimaan Pajak Reklame sebesar 1% maka Pendapatan Asli 

Daerah kota Malang akan mengalami perubahan turun kurang dari 1% atau naik 

kurang dari 1%. 

Dapat disimpulkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2005-

2010 elastisitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang 

memiliki rata-rata sebesar 54,21%, sehingga elastisitas pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah kota Malang bersifat elastik karena elastisitasnya lebih dari 1 

(E>1). Hal ini berarti dengan perubahan pajak reklame sebesar 1% maka Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) akan mengalami perubahan naik lebih dari 1% atau mengalami 

perubahan turun lebih dari 1%. 

Untuk mengetahui hubungan derajat kepekaan antara pajak reklame dengan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Laju Infasi alat 

analisis yang digunakan adalah Elastisitas (Boediono, 2002:31). Rumus yang 

dipergunakan dalam perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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1. Elastisitas Pajak Reklame terhadap PDRB 

 

 

 

 

Tabel 4.13 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap PDRB kota Malang 

Tahun 2005-2009 

Tahun 
% Pajak 

Reklame 
% PDRB 

Elastisitas 

(%) 

2005 14,11 4,25 3,32 

2006 12,34 6,63 1,86 

2007 122,83 6,21 19,78 

2008 46,77 6,02 7,77 

2009 42,06  4,90 8,58 

Rata-Rata 8,26 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah. 

Dari tabel di atas dapat dilihat elastisitas pajak reklame terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2005-2009 

memiliki elastisitas lebih dari 1 (E>1). Ditarik rata-rata elastisitas pajak 

reklame terhadap PDRB dari tahun 2005-2009 sebesar 8,26% sehingga 
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memiliki elastisitas lebih dari 1 (E>1) dan bersifat Elastik. Hal ini berarti 

bahwa dengan adanya perubahan dari Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sebesar 1% maka Pajak Reklame kota Malang akan mengalami 

perubahan naik lebih dari 1% atau mengalami perubahan turun lebih dari 

1%. 

2. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk 

 

 

 

Tabel 4.14 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Penduduk  

kota Malang Tahun 2005-2009 

Tahun 
% Pajak 

Reklame 

% Pertumbuhan 

Penduduk 

Elastisitas 

(%) 

2005 14,11 0,58% 24,33 

2006 12,34 0,60% 20,57 

2007 122,83 0,58% 211,78 

2008 46,77 0,55% 85,04 

2009 42,06  0,52% 80,88 

Rata-Rata 84,52 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah. 
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Dari tabel di atas dapat dilihat elastisitas pajak reklame terhadap 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2005-2009 memiliki elastisitas lebih 

dari 1 (E>1) tiap tahunnya. Ditarik rata-rata elastisitas pajak reklame 

terhadap pertumbuhan penduduk dari tahun 2005-2009 mendapatkan rata-

rata 84,52%, sehingga elastisitas lebih dari 1 (E>1) dan bersifat Elastik. 

Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan dari pertumbuhan 

penduduk sebesar 1% maka Pajak Reklame kota Malang akan mengalami 

perubahan naik lebih dari 1% atau mengalami perubahan turun lebih dari 

1%. 

3. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Laju Inflasi 
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Tabel 4.15 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Inflasi  

kota Malang Tahun 2005-2009 

Tahun 
% Pajak 

Reklame 

% Pertumbuhan 

Inflasi 

Elastisitas 

(%) 

2005 14,11 15,74 0,90 

2006 12,34 5,92 2,08 

2007 122,83 5,93 20,71 

2008 46,77 10,49 4,46 

2009 42,06  3,39 12,41 

Rata-Rata 8,11 

Sumber: BPS Kota Malang – Kota Malang dalam Angka dan Data Diolah. 

Dari tabel di atas dapat dilihat elastisitas pajak reklame terhadap 

pertumbuhan inflasi pada tahun 2005 memiliki elastisitas kurang dari 1 

(E<1). Sedangkan pada tahun 2006-2009 memiliki elastisitas lebih dari 1 

(E>1). Ketika ditarik rata-rata dari elastisitas pajak reklame terhadap 

pertumbuhan inflasi didapatkan elastisitas sebesar 8,11%, artinya 

elastisitas lebih dari 1 (E>1) atau disebut Elastik. Hal ini berarti bahwa 

dengan adanya perubahan dari pertumbuhan inflasi sebesar 1% maka 

Pajak Reklame kota Malang akan mengalami perubahan naik lebih dari 

1% atau mengalami perubahan turun lebih dari 1%.  
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4.5.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah 

kota Malang pada tahun 2010 adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.16 

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2005 – 2010 

 Tahun Pajak Daerah (Rp) Pendapatan Asli 
Daerah (Rp) Kontribusi 

2005 29.296.191.381,60 56.851.076.732,05 51,53% 

2006 32.123.673.031,21 62.311.313.501,19 51,55% 

2007 37.581.796.778,62 87.345.734.923,20 43,03% 

2008 42.727.420.351,23 83.403.547.594,61 51,23% 

2009 49.467.066.282,96 91.991.090.606,21 53,77% 

2010 60.151.082.871,20 113.502.021.204,78 53,00% 

Rata-Rata 50,69% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah tahun 2005-

2010 yang disumbangkan pada Pendapatan Daerah Kota Malang mengalami 

pergerakan yang cukup fluktuatif, ada kalanya mengalami kenaikan dan ada kalanya 

mengalami penurunan. Pada tahun 2005 – 2006 kontribusi pajak daerah mengalami 

peningkatan dari 51,53% meningkat menjadi 51,55%, sedangkan pada tahun 2007 

kontribusi pajak reklame mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 

43,03%. Perubahan peningkatan terjadi kembali pada tahun 2008, pajak reklame 

meningkat menjadi 51,23%. Diikuti oleh tahun 2009 yang juga mengalami 

peningkatan kontribusi yaitu sebesar 53,77% dari Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil 

kontribusi yang telah dihitung dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 50,22%. Pada tahun 2010 kontribusi 

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yaitu 53,00% 

padahal pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 53,77%.  
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4.5.4 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Malang 

Gambar 4.1 

Grafik Penerimaan Pajak Reklame Kota Malang 

Tahun 2005 sampai dengan 2010 

(Dalam RibuanRupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah 

kota Malang pada tahun 2010 adalah dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah 

Tahun 2005-2010 

Tahun Pajak Reklame (Rp) Pajak Daerah (Rp) Kontribusi 

2005 1.484.379.950,00 29.296.191.381,60 5,07% 

2006 1.667.616.031,67 32.123.673.031,21 5,20% 

2007 3.716.041.502,05 37.581.796.778,62 9,89% 

2008 5.453.951.554,83 42.727.420.351,23 12,76% 

2009 7.748.039.338,00 49.467.066.282,96 15,66% 

2010 10.175.746.890,25 60.151.082.871,20 16,92% 

Rata-Rata 10,92% 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 

Dari tabel di atas diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pajak 

daerah dari tahun 2005-2010 mengalami pergerakan yang cukup baik yaitu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 pajak reklame mengalami 

kontribusi sebesar 5,07% dan pada tahun 2006 kontribusi reklame mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 5,20%, tahun-tahun selanjutnya-pun kontribusi pajak 

reklame mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010. 
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Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) kota Malang pada tahun 2010 adalah dengan cara perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.18 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 2005-2010 

Tahun Pajak Reklame (Rp) Pendapatan Asli 
Daerah (Rp) Kontribusi 

2005 1.484.379.950,00 56.851.076.732,05 2,61% 

2006 1.667.616.031,67 62.311.313.501,19 2,68% 

2007 3.716.041.502,05 87.345.734.923,20 4,25% 

2008 5.453.951.554,83 83.403.547.594,61 6,54% 

2009 7.748.039.338,00 91.991.090.606,21 8,42% 

2010 10.175.746.890,25 113.502.021.204,78 8,97% 

Rata-Rata 5,58% 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2010 dan Data Diolah 
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Dari tabel di atas diketahui jika kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah dari tahun 2005-2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Pada tahun 2005 pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 2,61% dan pada tahun 

2006 mengalami peningkatan sebesar 0,07% yaitu sebesar 2,68%. Pada tahun 2005 

ke tahun 2006 kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan tidak sampai 1% 

yaitu hanya 0,07% saja. Pada tahun 2006 ke tahun 2007 kontribusi pajak reklame 

mengalami peningkatan lebih dari 1% yaitu 1,57% sehingga kontribusi pajak relame 

tahun 2007 menjadi 4,25%. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya pajak reklame 

mengalami peningkatan kontribusi di atas 1% yaitu tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 

2,29 % sehingga kontribusi pajak reklame tahun 2008 sebesar 6,54% dan tahun 2008 

ke tahun 2009 sebesar 1,88% sehingga kontribusi pajak reklame tahun 2009 menjadi 

8,42% dari Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Pada tahun 2010 kontribusi pajak 

reklame meningkat tetapi tidak sampai 1% yaitu 8,42% menjadi 8,97% pada tahun 

2010.  

4.6 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame 

Telah diketahui berdasarkan perhitungan analisis elastisitas, bahwa terdapat 

hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara berurutan, yaitu: 

1. Jumlah Penduduk 

Elastisitas jumlah penduduk sebesar 84,52% yang bersifat elastik. Derajat 

kepekaan terhadap pajak reklame inilah yang memiliki derajat kepekaan terbesar 
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diantara yang lainnya. Yang menyebabkan jumlah penduduk mempunyai 

elastisitas yang besar akan pajak reklame karena beberapa hal, antara lain: 

a.   Karakteristik Penduduk 

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis mengenai 

masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli 

ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat 

dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Sikap 

masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi 

dapat dicapai (Sadono Sukirno, 2004). Di kota Malang masyarakatnya 

memiliki karakteristik masyarakat perkotaan.  

Sifat individualis merupakan sifat yang paling menonjol dan tercermin 

dalam masyarakat kota Malang sehingga sering membuat masyarakatnya 

sering mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini tercermin 

dengan masih banyaknya pelanggaran atas pajak reklame yang ada di kota 

Malang. Masih banyak masyarakat pengguna jasa pajak reklame yang susah 

untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak reklame. Dan ada 

pula kasus banyaknya reklame liar yang masih dijumpai di sudut-sudut kota 

Malang sehingga membuat pihak Dispenda kota Malang harus melakukan 

penertiban secara berkala. Misalnya saja pada tahun 2010, Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang, Jawa Timur pada hari Kamis 16 
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September 2010 melakukan penertiban sejumlah reklame liar yang berada di 

Jalan S Parman, Patimura serta Jalan Kayutangan. Kepala Bidang Operasi 

dan pengawasan Satpol PP Kota Malang, Handy Priyanto, kepada wartawan 

mengatakan, penertiban ini dilakukan karena reklame serta baliho tersebut 

tidak membayar pajak, atau dikategorikan liar dan sebenarnya reklame liar 

di kota Malang ini ada banyak, namun tidak bisa disebutkan satu persatu 

dan sementara yang tertibkan hanya di tiga titik saja (ANTARA News, 17 

September 2010). 

b. Jumlah Penduduk kota Malang dari Tahun ke Tahun Meningkat 

Jumlah penduduk kota Malang yang dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan (lihat pada tabel 4.2) juga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi penerimaan pajak reklame karena dengan makin banyaknya 

jumlah penduduk akan membuat berbagai pihak yang menggunakan media 

reklame sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat sebagai konsumen juga 

semakin selektif dalam memutuskan penggunaan suatu barang atau jasa. 

Disini produsen di tuntut untuk menarik konsumen dengan cara-cara sekreatif 

dan sejelas mungkin. Melalui media reklame para produsen sebagai penyedia 

barang dan jasa berusaha untuk menarik minat dari para konsumennya. 

Sejalan dengan makin banyaknya jumlah penduduk membuat pengguna media 

reklame lebih sering dan mempergunakan media reklame untuk 

memperkenalkan promosinya ke khalayak masyarakat kota Malang yang 



119 
 

semakin meningkat. Media reklame ini dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pengguna. Media reklame masih cukup populer 

untuk dipergunakan di kota Malang menginggat banyaknya media reklame 

yang menjamur di sudut-sudut kota Malang serta masih banyaknya 

pemberitaan tentang maraknya pelanggaran-pelanggaran pajak reklame yang 

dilakukan masyarakat kota Malang. Atas dasar hal ini pihak Dispenda kota 

Malang setiap tahunnya meningkatkan target penerimaan pajak reklame di 

kota Malang (Sumber: Dispenda kota Malang).  

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Elastisitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki presentase sebesar 

8,26% yang bersifat elastik. Yang menyebabkan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) mempunyai elastisitas yang cukup besar akan pajak reklame yaitu 

karena : 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan membantu untuk mengetahui 

pendapatan per kapita masyarakat kota Malang. Jika PDRB tinggi sehingga 

dapat menambah pendapatan per kapita masyarakat kota Malang, yang terjadi 

adalah terciptanya kemakmuran masyarakat kota Malang. Hal ini akan 

menyebabkan masyarakat kota Malang dapat memperhatikan akan 

kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran pajak, dalam hal ini adalah 

pembayaran pajak reklame. Jika masyarakatnya makmur secara otomatis 

dapat memberikan dorongan untuk dengan penuh kesadaran melakukan 

pembayaran pajak atas jasa media reklame yang dipergunakan. Jika 
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masyarakat dapat secara sadar dengan penuh tanggung jawab untuk 

membayar pajak secara otomatis akan menigkatkan penerimaan pajak reklame 

dan tidak ada masyarakat yang berusaha untuk menghindari pembayaran 

pajak. 

3. Laju Inflasi 

Elastisitas laju inflasi sebesar 8,11% memiliki sifat elastik. Yang menyebabkan 

laju inflasi mempunyai elastisitas yang cukup besar akan pajak reklame karena 

beberapa hal, antara lain: 

a. Terjadi Inflasi Akan Menaikkan Penerimaan Pajak 

Ketika terjadi inflasi pemerintah akan mengambil tindakan untuk menerapkan 

kebijakan fiskal dimana pemerintah mengurangi pengeluaran agregatnya 

dengan cara menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai 

golongan masyarakat. Secara otomatis pajak yang dipungut oleh pemerintah 

akan meningkat termasuk pajak reklame sehingga dapat menigkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak reklame dapat memberikan 

sumbangan kontribusi yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

b. Inflasi Akan Menurunkan Pendapatan Rill Orang-Orang yang Berpendapatan 

Tetap 

Penurunan pendapatan rill ini yang secara tidak langsung menyebabkan 

masyarakat sedikit lebih menjaga keuangannya dengan cara memperkecil 

pengeluarannya, bukan tidak mungkin masyarakat melakukan hal-hal seperti 

melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak. Pada kasus ini 
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misalnya penghindaran masyarakat akan pembayaran pajak reklame dengan 

cara memasang reklame secara ilegal, karena pelanggaran-pelanggaran 

reklame masih sering dijumpai di kota Malang. Hal-hal inilah yang membuat 

penerimaan pajak reklame tidak dapat optimal meskipun selama ini 

penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan setiap tahunnya karena 

jika tidak ada hal ini bukan tidak mungkin pajak reklame akan lebih tinggi 

dalam memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4.7 Strategi Untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Reklame Yang 

Ditetapkan 

Untuk memenuhi target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan 

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang memiliki strategi dalam 

pencapaian target, diantaranya dengan cara: 

1. Jemput Bola 

Ketika melakukan kegiatan jemput bola para petugas Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) kota Malang turun langsung ke jalan dan melakukan 

pendataan/ reklame didata, didaftarkan, dan ditetapkan. Selanjutnya pajak 

reklame langsung di bayar di tempat. Petugas sudah membawa surat-surat 

kelengkapan, sehingga dapat langsung di pakai untuk mengisi. 
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2. Operasi Sisir (Opsi)  

Fungsinya sebenarnya sama dengan jemput bola, tetapi lebih spesifik lagi 

yaitu melakukan pendataan reklame-reklame yang sudah lama bahkan 

sekaligus melihat reklame-reklame baru yang muncul dan langsung 

melakukan pendataan di tempat.  

3. Menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak dan memberikan pelayanan 

prima 

Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan fasilitas 

pelayanan dan kenyamanan yang baik dari pihak Dispenda sehingga terjadi 

kerjasama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama saling 

membutuhkan. 

4. Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga 

Dispenda kota Malang menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal ini 

yang ditunjuk adalah PT. Promo Adhika. Kerjasama kedua belah pihak disini 

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan 

mengoptimalkan potensi pajak reklame. 

4.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame 

4.8.1 Terbatasnya Jumlah Tenaga Fiskus 

Pihak personil Dispenda dalam hal ini sebagai fiskus jumlahnya sangat 

terbatas, ini tidak seimbang dengan wilayah kota Malang yang sangat luas. Jumlah 
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personil yang sedikit membuat fiskus pihak Dispenda menjadi kerepotan dalam 

melaksanakan penagihan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Jumlah yang 

ada saat ini kurang lebih 36 orang, jumlah ini dirasa kurang ideal dengan wilayah 

kota Malang yang kurang lebih memiliki luas 110,06 km². 

4.8.2 Terbatasnya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang cukup berpengaruh di dalam 

penerimaan pajak reklame. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan secara 

tidak langsung mempermudah pekerjaan baik dari pihak fiskus yaitu pihak Dispenda 

kota Malang maupun pihak wajib pajak itu sendiri. Segi sarana dan prasarana 

memerlukan sedikit perhatian demi peningkatan penerimaan pajak reklame. Contoh 

terbatasnya sarana dan prasarana yang salah satunya adalah perangkat teknologi yang 

dirasa masih kurang, misalnya saja pada sistem peng-inputan data yang masih secara 

manual dan sederhana. Di era yang sekarang ini kebanyakan prosedur operasi telah 

menggunakan komputerisasi secara online, tetapi pihak fiskus yaitu Dispenda kota 

Malang belum menerapkan sistem tersebut.  

4.8.3 Pengawasan 

Salah satu faktor yang diperlukan dalam peningkatan penerimaan pajak 

reklame adalah melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa data-

data wajib pajak yang memiliki kontrak dengan pihak Dispenda kota Malang apakah 

data-data yang ada masih sesuai dengan kenyataan di lapangan ataukah ada 
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perubahan misalnya saja adanya pemutusan kontrak dari wajib pajak yang belum 

diinformasikan kepada fiskus yaitu pihak Dispenda kota Malang. Pengawasan juga 

dapat dilakukan sewaktu-waktu karena biasanya terdapat wajib pajak yang baru 

ketika di lapangan, sehingga dapat segera dilakukan pendataan ditempat. 

4.8.4 Faktor dari Wajib Pajak itu Sendiri 

Sampai detik ini tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang ada saat ini 

masih memiliki tingkat kesadaran yang cukup rendah akan pembayaran pajak. Dalam 

hal ini pihak Dispenda dituntut untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi terkait 

dengan ketaatan pembayaran pajak khususnya pajak reklame. Ketika wajib pajak 

mendaftarkan diri untuk memiliki ijin menggunakan jasa reklame, wajib pajak hanya 

mendapatkan informasi hak dan kewajibannya pada Peraturan Walikota Malang 

Nomor 4 Tahun 2008. Pihak Dispenda merasa bahwa pemberian Peraturan Walikota 

Malang Nomor 4 Tahun 2008 kepada wajib pajak telah dirasa cukup dan dapat 

dipahami oleh wajib pajak. Tetapi, tanpa penjelasan yang lebih lanjut sepertinya 

wajib pajak kurang dapat memahami apa saja hak dan kewajibannya. Hal ini dapat 

diketahui bahwa masih cukup banyak wajib pajak yang tidak menyadari 

kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak secara tepat waktu. 
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4.9 Upaya Pemerintah Kota dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak 

Reklame 

4.9.1 Ekstensifikasi Pajak Reklame Melalui Perluasan Objek Pajak Reklame 

Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak reklame tentu perlu selalu 

adanya inisiatif untuk melakukan perluasan cakupan objek pajak reklame. Dalam hal 

ini pemerintah diarapkan dapat mencari lagi objek-objek yang dapat dijadikan/ 

dikenakan objek pajak reklame sehingga dapat menigkatkan penerimaan pajak 

reklame. Dalam dunia periklanan sangat berkaitan dengan dunia informasi dan 

teknologi yang setiap saat selalu dinamis. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 

mau tidak mau harus mengikuti kondisi perkembangan dunia periklanan agar banyak 

potensi reklame yang ada terkelola dengan baik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota 

(Pemkot) Malang khususnya pihak Dispenda kota Malang selalu dapat mengikuti dan 

memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi dan 

informasi, serta selalu mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan 

Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertamanan, Dinas Perijinan, dan lain-lain.  

4.9.2 Intensifikasi Pajak Reklame 

Diberlakukannya upaya intensifikasi pajak reklame oleh Dispenda kota 

Malang bukannya tidak beralasan melainkan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

reklame dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Upaya-upaya tersebut salah 

satunya adalah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek), yaitu semacam pelatihan 

untuk fiskus (personil Dispenda kota Malang). Pelatihan yang diikuti selalu 
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berdasarkan pertimbangan seberapa pentingkah untuk diikuti oleh fiskus. Pelatihan-

pelatihan ini diikuti tidak semata-mata hanya sekedar menambah wawasan saja tetapi 

juga dapat memberikan efek secara langsung kepada fiskus dalam hal skill yang 

dimiliki. Upaya lainnya yaitu meningkatkan sistem yang dimiliki dengan sistem 

komputerisasi dan berbasis online. Hal ini dikarenakan selama ini sistem yang 

digunakan oleh pihak Dispenda kota Malang masih menggunakan sistem manual 

sehingga kurang optimalnya pemanfaatan sistem komputerisasi pada proses 

pencatatan dalam mekanisme pemungutannya. Hal ini tidak menciptakan adanya 

efisiensi dan efektifitas kerja yang secara tidak langsung mempengaruhi produktifitas 

kerja sumber daya manusia yang ada. Dalam hal ini lebih baik jika menggunakan 

sistem online seperti sekarang ini yang sedang marak dipergunakan karena akan lebih 

mempermudah pekerjaan pemungutan pajak reklame oleh personil Dispenda kota 

Malang dan akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak 

reklame yang terhutang. Hal ini juga dapat merangsang wajib pajak untuk lebih taat 

dalam membayar pajak karena wajib pajak lebih dipermudah dalam mekanisme awal 

mulai dari perijinan hingga sampai pada tahap pembayaran, kemudahan inilah yang 

seharusnya dapat ditawarkan oleh pihak Dispenda sebagai pelayanan kepada wajib 

pajak.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laju pertumbuhan pajak reklame dari tahun 2005-2010 mengalami fluktuatif. 

Pergerakannya cukup naik turun secara signifikan bahkan ada pergerakan 

yang cukup ekstrim dari tahun 2006 ke 2007 yang pada tahun 2006 hanya 

sebesar 12,34% tetapi pada tahun 2007 meningkat tajam hingga menjadi 

122,83%. Hal ini karena pihak Dispenda menetapkan target yang cukup tinggi 

dari tahun-tahun sebelumnya bahkan mencapai tiga kali lipat. Salah satu 

faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi adalah kerjasama dengan pihak 

ketiga yaitu PT. Promo Adhika sebagai jasa advertising yang secara tidak 

langsung membuat peningkatan penerimaan pajak reklame. Berkebalikan 

dengan tahun 2007, pada tahun 2008 laju pertumbuhan pajak reklame 

mengalami penurunan lebih dari setengah dari laju pertumbuhan pajak 

reklame pada tahun 2007 yaitu menjadi hanya sebesar 46,77%. Pada tahun 

2009 dan 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 

42,06% dan 31,33%, dikarenakan salah satu faktornya adalah pemutusan 

hubungan kerjasama dengan pihak ke tiga karena semenjak tahun 2008 
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Dispenda kota Malang melakukan pemungutan pajak sendiri serta target yang 

ditetapkan tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

2. Pengaruh derajat kepekaan pajak reklame 

a. Derajat kepekaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

kota Malang 

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2005-2010 

elastisitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang 

memiliki rata-rata sebesar 54,21%, sehingga elastisitas pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang bersifat elastik karena 

elastisitasnya lebih dari 1 (E>1). Hal ini berarti dengan perubahan pajak 

reklame sebesar 1% dapat merubah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebesar lebih dari 1%. 

b. Derajat kepekaan pajak reklame terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) kota Malang 

Dalam kurun waktu dari tahun 5 (lima) tahun elastisitas pajak reklame 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2005-2009 

memiliki elastisitas lebih dari 1 (E>1). Setelah ditarik rata-rata elastisitas 

pajak reklame terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 

tahun 2005-2009 sebesar 8,26% sehingga memiliki elastisitas lebih dari 1 

(E>1). Hal ini berarti bahwa dengan adanya perubahan dari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% maka Pajak Reklame kota 
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Malang akan mengalami perubahan naik lebih dari 1% atau mengalami 

perubahan turun lebih dari 1%. 

c. Derajat kepekaan pajak reklame terhadap Jumlah Penduduk kota Malang 

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun elastisitas pajak reklame terhadap 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2005-2009 memiliki elastisitas lebih 

dari 1 (E>1) dan bersifat Elastik. Rata-rata elastisitas pajak reklame 

terhadap pertumbuhan penduduk dari tahun 2005-2009 adalah sebesar 

84,52%, sehingga elastisitas lebih dari 1 (E>1) dan bersifat Elastik. Hal ini 

berarti bahwa dengan adanya perubahan dari pertumbuhan penduduk 

sebesar 1% maka Pajak Reklame kota Malang akan mengalami perubahan 

naik lebih dari 1% atau mengalami perubahan turun lebih dari 1%. 

d. Derajat kepekaan pajak reklame terhadap Laju Inflasi kota Malang 

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun elastisitas pajak reklame terhadap 

pertumbuhan inflasi berbeda-beda, pada tahun 2005 memiliki elastisitas 

kurang dari 1 (E<1). Sedangkan pada tahun 2006-2009 memiliki 

elastisitas lebih dari 1 (E>1). Ketika ditarik rata-rata dari elastisitas pajak 

reklame terhadap pertumbuhan inflasi didapatkan elastisitas sebesar 

8,11%, artinya elastisitas lebih dari 1 (E>1) atau disebut Elastik. Hal ini 

berarti bahwa dengan adanya perubahan dari pertumbuhan inflasi sebesar 

1% maka Pajak Reklame kota Malang akan mengalami perubahan naik 

kurang dari 1% atau mengalami perubahan turun kurang dari 1%. 
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3. Relisasi pendapatan pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 

penerimaan pajak reklame selalu melampaui target yang telah ditetapkan. 

Tetapi tidak terjadi di tahun 2007, target tidak tercapai dikarenakan penetapan 

target yang terlalu tinggi bahkan 3 (tiga) kali lipat dari tahun sebelumnya. 

Pencapaian target hanya sebesar 92,90%, penetapan target yang cukup tinggi 

memang tidak salah karena dengan target yang tinggi akan memberikan 

motivasi untuk menghasilkan pajak reklame yang nantinya turut menjadi 

tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) kota Malang. Tetapi di luar itu dari hal itu juga harus 

ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti jumlah personil Dispenda 

yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem yang 

dipergunakan cukup memadai untuk menunjang pencapaian target. Pada tahun 

2009 dan 2010 target penerimaan pajak reklame kembali terlampaui. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya pajak reklame mengalami 

peningkatan target. Pada kurun waktu 6 (enam) tahun penetapan target yang 

cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya terjadi di tahun 2007 sebesar 3 

(tiga) kali lipat dari tahun sebelumnya. 

4. Besar kontribusi pajak reklame terhadap kota Malang, dihitung dari beberapa 

perhitungan: 

a. Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dari tahun 2005-2010 

cukup stabil karena tiap tahunnya mengalami peningkatan presentase. 

Pada tahun 2007 peningkatan kontribusi cukup tinggi yaitu sebesar 4,69% 
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sehingga kontribusi menjadi 9,89%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2007 

pihak Dispenda kota Malang meningkatkan target pajak reklame sebesar 3 

(tiga) kali lipat dari tahun sebelumnya. Rata-rata kontribusi yang dicapai 

dari tahun 2005-2010 adalah sebesar 10,92%.  

b. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

tahun 2005-2010 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini 

dikarenakan pemerintah menetapkan target penerimaan pajak reklame 

yang meningkat dari tahun ke tahunnya sehingga kontribusi yang 

diberikanpun ikut mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi yang 

diberikan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Malang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun adalah sebesar 5,58%.. 

5. Untuk mencapai target penerimaan pajak reklame pihak Dispenda kota 

Malang memiliki strategi tertentu, diantaranya jemput bola yaitu petugas 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang turun langsung ke jalan dan 

melakukan pendataan/ reklame didata, didaftarkan, dan ditetapkan. Strategi 

kedua adalah opsi yaitu melakukan pendataan reklame-reklame yang sudah 

lama bahkan sekaligus melihat reklame-reklame baru yang muncul dan 

langsung melakukan pendataan. Ketiga adalah menjalin hubungan baik 

dengan wajib pajak dengan cara memberikan pelayanan prima kepada wajib 

pajak. Strategi yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga 

dengan harapan akan memberikan dampak yang positif untuk menambah 

penerimaan pajak reklame dan dapat mengoptimalkan pajak reklame. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan juga 

berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Demi tercapainya target pajak reklame yang telah ditetapkan pihak Dispenda 

kota Malang perlu melakukan beberapa pertimbangan untuk menambah 

jumlah personil yang nantinya akan melaksanakan tugas, baik pada bagian 

administrasi maupun pada bagian yang turun langsung ke lapangan harus 

ditambah. Hal ini agar pihak personil Dispenda kota Malang tidak kerepotan 

dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pemungutan pajak reklame, 

sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di kota Malang. 

2. Sarana dan prasarana yang ada perlu untuk dilakukan pengembangan, yaitu 

perangkat tekhnologi yang diharapkan dapat menerapkan sistem online dalam 

pengolahan data karena hal ini nantinya tidak hanya akan memudahkan pihak 

fiskus saja tetapi juga dapat memanjakan wajib pajak karena wajib pajak 

dapat lebih mudah melakukan akses mekanisme perijinan hingga pembayaran 

pajak reklame dimanapun dan kapanpun. Hal ini diharapkan nantinya akan 

membuat kinerja personil Dispenda menjadi lebih efektif dan efisien. 

3. Kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu jasa Advertising yaitu PT. Promo 

Adhika pada tahun 2007 seharusnya dapat dijalankan kembali selama 

membawa pengaruh yang positif untuk meningkatkan penerimaan pajak 
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reklame. Pemutusan kerja sama hendaknya dipertimbangkan kembali karena 

dampak yang secara tidak langsung ditimbulkan setelah pemutusan dapat 

membuat penerimaan pajak reklame menurun. 

4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala akan dapat 

memberikan tambahan wawasan dan menambah skill yang dimiliki oleh tiap 

personil Dispenda kota Malang. Oleh karena itu tidak ada salahnya mengikuti 

Bimbingan Teknis secara berkala selama itu diperlukan dan dirasa penting 

untuk diikuti. 

5. Melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Dinas Perijinan dan Dinas 

Pertamanan dalam rangka menertibkan pemasangan reklame liar.  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Pada penelitian ini kurang mendapatkan keyakinan yaitu ketika jumlah 

penduduk merupakan yang memiliki elastisitas paling besar diantara faktor-

faktor elastisitas lainnya. Jika dilakukan pemikiran secara logika, banyaknya 

penduduk belum tentu memperbanyak pendapatan akan pajak reklame jika 

tidak diiringi oleh tingkat tindakan mengkonsumsi barang dan jasa (daya 

konsumsi/ daya beli/ konsumerisme) yang tinggi oleh penduduk yang ada. 

2. Daya konsumsi penduduk sebaliknya akan lebih tinggi jika PDRB tinggi 

karena dengan PDRB di suatu daerah/ wilayah tinggi maka akan 

meningkatkan pendapatan per-kapita masyarakatnya. Dengan tingginya 

pendapatan per-kapita maka dapat mendorong timbulnya tindakan konsumsi 

pada masyarakat. Hal ini seharusnya dapat membuat elastisitas PDRB 
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menjadi lebih tinggi dibandingkan elastisitas dari jumlah penduduk dan laju 

inflasi tetapi pada kenyataannya dengan perhitungan rumus yang ada 

sebaliknya yang terjadi yaitu elastisitas yang menempati tempat tertinggi 

adalah elastisitas jumlah penduduk yang kemudian diiikuti oleh elastisitas 

jumlah penduduk dan terakhir adalah elastisitas laju inflasi. 

Hal ini nantinya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan oleh peneliti 

selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian yang telah ada agar penelitian 

dapat lebih sempurna dari yang telah ada. 
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Lampiran 1 

Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

 

Rumus yang digunakan : 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

Perhitungan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 

Rumus yang digunakan : 

 

Keterangan : 
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Lampiran 3 

Perhitungan Laju Pertumbuhan Penduduk 

 

Rumus yang digunakan: 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 

Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

 

Rumus yang digunakan: 

 

Keterangan : 

  terhadap PAD = Nilai Elastisitas (%) 

  PAD   = Perubahan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

  PR   = Perubahan Realisasi Pajak Reklame 

 PAD   = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) 

PR   = Realisasi Pajak Reklame (Rp) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 5 

Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Terhadap PDRB 

 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 6 

Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Terhadap Jumlah Peduduk 

 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

Perhitungan Elastisitas Pajak Reklame Terhadap Laju Inflasi 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8 

Perhitungan Kontribusi Pajak Derah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 9 

Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah 

 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 10 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 11 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

Berikut adalah serangkaian pertanyaan terkait dengan tema penelitian yang 

diajukan kepada Kasubag Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang: 

Wawancara Senin, 20 Desember 2010 

STRATEGI 

Apakah strategi yang dilakukan oleh pihak Dispenda untuk melakukan pencapaian 

target penerimaan pajak reklame yang telah ditentukan? 

Jawab: Strategi yang dilakukan antara lain: 

1. Jemput Bola 

Ketika melakukan kegiatan jemput bola para petugas Dinas Pendapatan 

Daerah (Dispenda) kota Malang turun langsung ke jalan dan melakukan 

pendataan/ reklame didata, didaftarkan, dan ditetapkan. Selanjutnya pajak 



reklame langsung di bayar di tempat. Petugas sudah membawa surat-surat 

kelengkapan, sehingga dapat langsung di pakai untuk mengisi. 

2. Operasi Sisir (Opsi) 

Fungsi dari operasi sisir sebenarnya sama dengan jemput bola, tetapi lebih 

spesifik lagi yaitu melakukan pendataan reklame-reklame yang sudah lama 

bahkan sekaligus melihat reklame-reklame baru yang muncul dan langsung 

melakukan pendataan di tempat.  

KENDALA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

Apakah terdapat kendala dalam melakukan pemungutan pajak reklame? 

Jawab : Ada, misalnya saja kesalahan dalam pencatatan dikarenakan terjadi miss 

communication yang terjadi antara pihak personil Dispenda dengan wajib 

pajak. Kesalahan pencatatan pada bagian administrasi ini terjadi biasanya 

dikarenakan pihak personil Dispenda tidak langsung segera memasukkan 

data ke komputer setelah melakukan pencatatan di lapangan. Tetapi hal ini 

jarang terjadi di Dispenda kota Malang. 

Wawancara Senin, 10 Januari 2011 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

Bagaimana mekanisme pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) kota Malang? 



Jawab: Mekanisme yang dilakukan antara lain: 

1. Wajib pajak datang untuk memasang atau menyelenggarakan suatu 

reklame, maka harus mengajukan permohonan izin memasang reklame 

pada dinas perizinan kota Malang. Mengisi formulir permohonan izin 

reklame tetap atau reklame insidentil dan mengisi surat pernyataan 

kesanggupan izin reklame. Khusus untuk reklame tetap harus mengisi 

surat pernyataan jaminan konstruksi izin reklame tetap. 

2. Setelah mengajukan izin permohonan pemasangan reklame, jika tidak 

disetujui maka wajib pajak tidak diperbolehkan memasang reklame, 

sebaliknya jika permohonan disetujui maka pihak dinas perijinan akan 

memberikan surat tembusan ke Dispenda kota Malang. 

3. Kemudian dibuatkan nota pembayaran pajak reklame dan diproses.  

4. Setelah itu dibuatkan kartu data dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Reklame (SKPD). 

5. Wajib pajak dapat menyetorkan sejumlah pajak reklame sesuai dengan 

pajak reklame terhutang ke kasir Dispenda kota Malang. 

STRATEGI 

1. Apakah terdapat kerjasama dengan pihak-pihak tertentu/ jasa advertising 

dalam pencapaian target? Jika ada pada tahun berapa mulai dijalin? 



Jawab : Ada, pada tahun 2007 dengan PT. Promo Adhika. Disini peranan PT. 

Promo Adhika adalah untuk mendata, mencatat, dan mengarsip 

orang/ badan yang menyelenggarakan reklame. Tetapi kerjasama ini 

hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun saja karena pada tahun 2008 

pihak Dispenda memutuskan hubungan kerjasama dikarenakan ingin 

mandiri dalam mengelola pajak reklame. 

2. Apakah terdapat strategi khusus misalnya saja strategi diskon? (Diskon untuk 

jumlah-jumlah tertentu guna merangsang keinginan Wajib Pajak dalam 

jumlah unit reklame yang dipasang). 

Jawab : Tidak ada, karena tanpa melakukan hal tersebut peminat dari pajak 

reklame cukup banyak. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK REKLAME 

1. Berapa jumlah personil yang dimiliki Dispenda Kota Malang?  

Jawab : Jumlah yang ada saat ini kurang lebih 36 orang personil yang ada di 

Dispenda kota Malang.  

2. Apakah pihak personil Dispenda sekarang ini jumlahnya cukup atau kurang 

dalam melaksanakan mekanisme pemungutan pajak reklame? Apakah sudah 

cukup ideal dengan luas wilayah kota Malang yang cukup luas? 

Jawab : Jumlah personil yang ada dirasa kurang ideal dengan wilayah kota 

Malang yang cukup luas. Hal ini menyebabkan kerja personil 

Dispenda sedikit keteteran dan terasa berat. 



3. Apakah sarana dan prasarana yang ada dirasakan cukup untuk menunjang 

pelaksanaan pemungutan pajak reklame? (alat transportasi, tekhnologi 

misal:internet,dll) 

Jawab : Terbatasnya sarana dan prasarana yang salah satunya adalah 

perangkat teknologi yang dirasa masih kurang, misalnya saja pada 

sistem peng-inputan data yang masih secara manual dan sederhana. 

Bahkan masih ada bagian yang masih menggunakan mesin ketik. 

Seharusnya sistem dilaksanakan secara online, agar dapat 

mempermudah fiskus dan wajib pajak.  

4. Pengawasan yang dilakukan kepada Wajib Pajak dan pihak pemungut apakah 

selama ini lancar ataukah terdapat kendala? 

Jawab : Pengawasan dilakukan dengan memeriksa data-data wajib pajak yang 

memiliki kontrak dengan pihak Dispenda kota Malang apakah data-

data yang ada masih sesuai dengan kenyataan di lapangan ataukah 

ada perubahan misalnya saja adanya pemutusan kontrak dari wajib 

pajak yang belum diinformasikan kepada fiskus yaitu pihak Dispenda 

kota Malang. Pengawasan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu 

karena biasanya terdapat wajib pajak yang baru ketika di lapangan, 

sehingga dapat segera dilakukan pendataan ditempat secara langsung. 

5. Apakah selama ini Wajib Pajak masih ada yang belum mengetahui hak dan 

kewajibannya ketika menggunakan reklame? Upaya apa yang dilakukan untuk 

mensosialisasikannya? 



Jawab : Ketika wajib pajak mendaftarkan diri untuk memiliki ijin 

menggunakan jasa reklame, wajib pajak hanya mendapatkan 

informasi hak dan kewajibannya pada Peraturan Walikota Malang 

Nomor 4 Tahun 2008. Pemberian Peraturan Walikota Malang 

Nomor 4 Tahun 2008 kepada wajib pajak dirasa sudah cukup dan 

dapat dipahami oleh wajib pajak.  

UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK 

REKLAME 

1. Ekstensifikasi yang ditempuh melalui perluasan objek pajak, apakah ada? Jika 

ada. 

Jawab : Ada, pihak Dispenda tengah berupaya untuk selalu dapat melakukan 

perluasan objek pajak reklame. 

2. Intensifikasi pajak reklame,  

a. Apakah ada sebuah tindakan sosialisasi mengenai mekanisme 

pemungutan pajak reklame? 

Jawab : Tidak ada, karena semua itu telah tertera pada Peraturan 

Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008 yang diberikan 

kepada wajib pajak telah dirasa cukup dan dapat dipahami 

oleh wajib pajak tanpa adanya sosialisasi lebih lanjut oleh 

Dispenda. 

b. Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk menambah skill daripada fiskus 

(pemungut pajak) yaitu pihak personil Dispenda? 



Jawab : Ada, personil Dispenda biasanya mengikuti Bimbingan Teknis 

(Bimtek), yaitu semacam pelatihan untuk fiskus (personil 

Dispenda kota Malang). Pelatihan yang diikuti selalu 

berdasarkan pertimbangan seberapa pentingkah untuk diikuti 

oleh fiskus. Jika perlatihan itu perlu dan akan memberikan 

manfaat lebih bagi personil Dispenda maka pihak Dispenda 

mengutus personilnya untuk mengikuti Bimbingan Teknis 

(Bimtek) tersebut. 

c. Apakah bentuk kerjasama dengan pihak luar diberlakukan disini? 

Dengan pihak apa saja? Tahun berapa? 

Jawab : Ya, tetapi hanya terjadi pada tahun 2007 karena selepas tahun 

2007 atau tahun 2008 ke atas sudah tidak  menjalankan 

kerjasama dengan pihak jasa advertising ini. 

d. Apakah yang akan dilakukan Dispenda dalam waktu dekat terhadap 

sistem yang dimiliki? 

Jawab : Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan sistem yang 

dimiliki dengan sistem komputerisasi dan berbasis online. Hal 

ini dikarenakan selama ini sistem yang digunakan oleh pihak 

Dispenda kota Malang masih menggunakan sistem manual 

sehingga kurang optimalnya pemanfaatan sistem 

komputerisasi pada proses pencatatan dalam mekanisme 

pemungutannya. 



 

 


