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ABSTRAK 
 

 Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana efektivitas atas pemungutan pajak reklame 

dan untuk mengetahui seberapa efisien penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara 

kuantitatif dengan langkah – langkah analisis data sebagai berikut: (1) Menganalisis pelaksanaan 

pemungutan pajak reklame yang terdiri dari: struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur 

pemungutan, sarana dan fasilitas, serta kemampuan aparat. Analisis target dan realisasi pajak reklame. 

Analisis efisiensi pajak reklame terhadap Pendapatan asli daerah. 

Rumus Efektifitas : 
pajak potensi

pajak penerimaan
x 100% 

Rumus Efisiensi: 
Pajak  Penerimaan Hasil

Pemungutan Biaya
  x 100% 

Bedasarkan penelitia, bahwa pajak reklame yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Kota 

Kediri sudah berjalan dengan efektif. Hal ini di buktikan dengan adanya tingkat pajak reklame yang 

diperoleh pada tahun 2013 sebesar 109,80%, tahun 2014 163,19%, dan tahun 2015 sebesar 93,63%. 

Walaupun pada tahun 2015 penerimaan pajka reklame mengalami penurunan, tetapi masih terbilang 

efektif. Sedangkan efisiensi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah prosentasenya semakin 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tingkat efisiensi pajak reklame ynag diperoleh pada 

tahun 2013 sebesar 4,32%, tahun 2014 sebesar 3,06%, dan tahun 2015 sebesar 5,34%. 

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya Dinas 

Pendapatan Kota Kediri lebih meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna 

menunjang dan menambah pendaptan daerah. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah  
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan otonomi daerah, 

Pemerintah Daerah perlu 

memperhatikan hubungan antar susunan 

pemerintahan dan antar Pemerintah 

Daerah, potensi, dan keanekaragaman 

daerah. Agar mampu menjalankan 

perannya tersebut, maka Pemerintah 

Daerah diberikan kewenangan yang 

seluas-luasnya disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah 

secara nyata dan bertanggung jawab, 

yaitu penyelenggaraan otonomi daerah 

harus selalu berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat 

(Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004). Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka diperlukan upaya-upaya 

peningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara intensif dan berkelanjutan 

terutama dalam penggalian pajak dan 

retribusi daerah guna menunjang 

pembangunan daerah secara optimal. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam menggali 

segala potensi daerah untuk lebih 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Salah satu alternatif pemerintah 

daerah dalam menggali dana adalah dari 

sektor pajak, bahwa pajak daerah 

merupakan sumber penerimaaan daerah 

yang terbesar dan potensial dalam 

rangka menuju pembiayaan 

pembangunan daerah yang mandiri dan 

tidak bergantung pada pemerintah 

pusat. 

Perkembangan Kota Kediri dari 

hari ke hari makin menunjukkan 

perkembangan yang cukup pesat, hal ini 

dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan yang 

berjalan secara berkesinambungan. 

Dengan kemandirian tersebut 

diharapkan pemerintah daerah 

mempunyai pedoman kebijakan serta 

prosedur umum dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah. Salah satu 

jenis pajak yang potensial adalah pajak 

reklame karena pajak ini mempunyai 

kontribusi yang cukup baik terhadap 

penerimaan pajak daerah  

Pajak reklame dapat ditingkatkan 

lagi kontribusinya melihat banyaknya 

kegiatan pemasangan reklame sebagai 

salah satu sarana promosi yang sangat 

berkembang di wilayah Kota Kediri. 

Sistem pemungutan pajak daerah adalah 

tata urutan pelaksanaan pekerjaan dalam 

suatu kegiatan serta hubungannya 

dengan kegiatan lain pada suatu proses 

yang berkesinambungan dalam suatu 

fungsi, untuk menghasilkan sesuatu 

yang akan menjadi masukan bagi 
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pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan 

pada fungsi lain. Pajak Reklame 

mempunyai kontribusi yang relatif 

masih rendah terhadap penerimaan 

pajak daerah. Kontribusi penerimaan 

pajak reklame terhaadap PAD adalah 

rata-rata 3,1%. Pajak Reklame dapat 

ditingkatkan lagi kontribusinya melihat 

banyaknya kegiatan pemasangan 

reklame sebagai salah satu sarana 

promosi yang sangat berkembang  di 

wilayah kota Kediri. 

Persaingan diantara perusahaan 

dalam bidang promosi telah dapat 

merangsang perkembangan jumlah dan 

jenis reklame yang dipasang, hal ini 

merupakan suatu potensi daerah yang 

dapat dijadikan sumber pendapatan asli 

daerah dari sektor pajak yaitu dengan 

pengenaan pajak reklame. Pajak 

Reklame adalah pajak yang dikenakan 

kepada seseorang atau badan hukum 

atas pemasangan reklame yang diatur 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Tetapi dalam pelaksanaan pemungutan 

pajak ini  masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui tentang 

peraturan-peraturan yang menyangkut 

tentang jenis-jenis reklame, besarnya 

tarif, sangsi hukum yang berlaku dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemungutan pajak reklame. 

Kurang mampunya daerah menyediakan 

dan mengelola anggaran yang berasal 

dari pendapatan asli daerah dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya 

perekonomian daerah, serta 

perimbangan antara pemerintah pusat 

dan daerah. Untuk menunjang upaya 

diatas, maka diperlukan efektivitas dan 

efisieni pemungutan pajak yang baik 

dan handal. Namun kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa 

kemampuan penyelenggara pemungutan 

pajak masih kurang memadai. Hal ini 

dapat menimbulkan turunnya 

pendapatan asli daerah setempat 

khususnya dari penerimaan pajak 

reklame yang masih belum optimal. 

 

II. METODE 

A. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independent 

Variable) 

Menurut Sugiyono 

(2007:61) “Variabel bebas 

adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

dependent.” 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah 

efektivitas dan efisiensi. 

2. Variabel Terikat (Dependent 

Variable) 

Menurut Sugiyono 

(2007:61) “Variabel terikat 
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adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas”. Dalam 

penelitian ini variabel 

terikatnya adalah  pendapatan 

asli daerah. 

 

B. Metode dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode expost 

facto. Menurut Husein Umar 

(2011:59) yang dimaksud 

dengan metode Expost Facto 

adalah penelitian yang hanya 

mengumpulkan data-data 

kemudian mengadakan tes 

yang diambil dari kegiatan 

yang lampau dan datanya 

sudah tersedia. Dari definisi 

di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode ex 

post facto adalah penelitian 

yang menjelaskan atau 

menemukan bagaimana 

variabel-variabel dalam 

penelitian saling berhubungan 

atau berpengaruh, serta 

menemukan bagaimana 

gejala-gejala atau perilaku itu 

terjadi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian 

yang telah digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. 

Sugiyono (2007: 13) 

mendefinisikan penelitian 

kuantitatif adalah “metode 

penelitian yang berlandaskan  

pada filsafat positifime, 

digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau  sampel 

tertentu. Teknik pengumpilan 

data pada umumnya 

dilakukan dengan secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen 

penelitian, analisis bersifat 

kuantitatif / statistik dengan 

tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

C. Populasi, Teknik Sampling, 

dan Sampel 

Dalam penelitian ini 

populasi yang digunakan adalah 

keseluruhan data Dinas 

Pendapatan dari tahun 2013 

sampai tahun 2015. Adapun 

Teknik sampling yang digunakan 

peneliti adalah purposive 

sampling. Menurut Alwi Hasan 
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(2003:3) purposive sampling 

adalah suatu yang diambil 

sebagai sampel karena peneliti 

menganggap sesuatu tersebut 

memiliki informasi yang 

diperlukan penelitinya. 

Peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling 

dikarenakan data tersebut sudah 

valid, relevan dengan rancangan 

penelitian dan mewakili populasi 

serta penulis beralasan dengan 

adanya keterbatasan biaya, 

waktu, tenaga dan pikiran maka 

data tersebut diambil 3 tahun 

yang terakhir yaitu tahun 2013 - 

2015. 

D. Teknik Analisis Data 

Adapun dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode 

analisis data secara kualitatif yang 

tidak menggunakan perhitungan 

statistik. Data-data yang diperoleh 

dianalisa dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan 

pemungutan pajak reklame. 

2. Menganalisis efektifitas pajak 

reklame terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD). Indikator 

efektifitas adalah rasio antara 

hasil pemungutan suatu pajak 

dengan potensi hasil pajak, 

dengan anggapan bahwa semua 

wajib pajak membayar semua 

pajak yang terhutang. Prosesnya 

sebagai berikut: 

a. Rumus Efektivitas menurut 

Halim (2001: 159) 

Efektifitas : 
pajak potensi

pajak penerimaan x 100% 

b. Interpretasi Nilai Efektivitas 

 

 

 

 

 

 

3. Menganalisis efisiensi pajak 

reklame terhadap pendapatan 

asli daerah. Efisiensi di bidang 

pemungutan Pendapatan Asli 

Daerah, dapat diukur dengan 

membandingkan antara biaya 

pemungutan yang dikeluarkan 

dengan hasil yang diperoleh. 

Prosesnya sebagai berikut: 

a.  Rumus Efisiensi menurut 

Halim (2001: 159) 

Efisiensi :                              x 100% 

b. Interpretasi Nilai Efektivitas 

 

 

 

 

 

Persentase Kriteria 

>100% Tidak Efisien 

90 - 100% Kurang Efisien 

80 - 90% Cukup Efisien 

60 - 80% Efisien 

<60% Sangat Efisein 

No  Persentase  Kriteria  

1. >100% Sangat Efektif 

2. 90-100% Efektif  

3. 80-90% Cukup Efektif 

4. 60-80% Kurang Efektif 

5. <60% Tidak Efektif 

Pajak Penerimaan Hasil

Pemungutan Biaya
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4. Menghitung laju pertumbuhan 

Pajak dan Retribusi Daerah. 

Perhitungan laju pertumbuhan 

dari penerimaan Pajak dan 

Retribusi Daerah dengan 

menggunakan rumus sebagai 

berikut (Daud dalam Halim, 

2001:155): 

)1(

)1(






t

tt

X

XX
Gx   x 100%  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data 

Rangkuman  informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah 

yang akan digunakan perhitungan  

efektivitas dan efisiensi Pajak 

Reklame terhadap PAD Kota 

Kediri maka dibuatlah Laporan 

Realisasi Anggaran sebagai 

acuan dalam melakukan 

perhitungan, seperti yang 

nampak pada tabel berikut : 

1. Pendapatan Pajak Reklame 

Ringkasan pendapatan Pajak 

Reklame yang terdapat pada 

Laporan Realisasi Anggaran 

Kota Kediri Tahun 2013 - 

2015 adalah sebagai berikut: 

No

. 

Tahun 

Anggaran 

Target Realisasi Insentif 

(5%) 

1. 2013 1.447.000.000 1.674.670.730 72.350.000 

2. 2014 1.500.000.000 2.447.859.120 75.000.000 

3. 2015 1.765.000.000 1.652.593.505 88.250.000 

 

2. Ringkasan pendapatan Asli 

Daerah  yang terdapat pada 

Laporan Realisasi Anggaran 

Kota Kediri Tahun 2013 - 

2015 adalah sebagai berikut: 

No. Tahun 

Anggaran 

Total Pendapatan 

Anggaran Daerah 

1. 2013 72.543.529.341,03 

2. 2014 193.100.028.058,98 

3. 2015 219.328.894.587,40 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis  

perhitungan realisasi anggaran 

PAD  tahun 2013 – 2015 di atas, 

penulis memaparkan pembahasan 

sebagai berikut: 

a. Menghitung tingkat 

efektifitas bedasarkan table 

diatas, realisasi penerimaan 

pajak reklame tahun 2015 

terjadi penurunan dari tahun 

sebelumnya dimana 

realisasi penerimaan pada 

tahun anggaran 2015 

sebesar Rp 

1.652.593.505,00. Pada sisi 

lain realisasi penerimaan 

untuk tahun anggaran 2014 

mengalami kenaikan yang 

sangat memuaskan yaitu 

sebesar Rp 

2.447.859.120,00 dari 

realisasi penerimaan tahun 

anggaran sebelumnya. 

Berdasarkan penerimaan 
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pajak reklame diatas dapat 

disimpulkan, bahwa pajak 

reklame merupakan salah 

satu penerimaan Pajak 

Daerah yang cukup penting 

dan berpotensi. Koordinasi 

yang baik antara 

Pemerintah Daerah sebagai 

pemungut pajak dan 

masyarakat sebagai 

pembayar pajak sangat 

berpengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah. 

b. Dari data Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah 

Kota Kediri, yang dapat 

dikategorikan dalam biaya 

langsung yang mengarah 

pada biaya pemungutan 

pajak daerah dan retribusi 

daerah adalah belanja lain-

lain berupa uang 

perangsang atau insentif, 

yang diberikan sesuai 

dengan standar efisiensi 

dalam pengelolaan 

keuangan daerah, yaitu 

sebesar 5%. Untuk 

menghitung tingkat efisiensi 

pengelolaan pajak reklame 

di Kota Kediri selama tahun 

2013 sampai dengan tahun 

2015, diambil data jumlah 

biaya insentif dan realisasi 

penerimaan. Dari  

penghitungan diatas dapat 

diketahui bahwa efisiensi 

penerimaan dari pajak 

reklame selama periode 

tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 telah tercapai, 

karena selama periode itu, 

Pemerintah Kota Kediri 

dapat meminimalkan biaya-

biaya pemungutan tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis data di atas 

yaitu pada tahun 2013 hasil 

perbandingan antara biaya 

pungut dan realisasi 

pendapatan sektor pajak 

rekalme sebesar 4,32 %, 

dan pada tahun 2014, 

tingkat efisiensi pajak 

daerah meningkat menjadi 

sebesar 3,06 %. Untuk 

Tahun 2015, tingkat 

efisiensi pajak reklame 

menurun kembali menjadi 

5,34 %. Sehingga dari 

perhitungan tersebut, dapat 

dilihat bahwa efisiensi 

pengelolaan pendapatan 

pada sektor pajak reklame 

di Kota Kediri telah 

tercapai. 

c. Menghitung laju 

pertumbuhan pajak reklame 
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di Kota Kediri selama tahun 

2013 sampai dengan tahun 

2015, diambil data realisasi 

penerimaan pajak  dengan 

pengukuran sebagai berikut: 

No Tahun Realisai Pajak 

Reklame 

(RP) 

Perkembangan 

(RP) 

G (%) 

1. 2013 1.674.670.730,00   

2 2014 2.447.859.120,00 773.188.390 46,16 

3 2015 1.652.593.505,00 (795.265.615) (32,48) 

 Jumlah 5.775.123.355,00 (22.077.225) 13.68 

 Rata-

rata 

1.925.041.129,00 (11.038.612,5) 6,84 

Dari tabel tersebut, dapat 

dilihat bahwa pertumbuhan 

pajak reklame daerah tahun 

2013 ke tahun 2015 di Kota 

Kediri mengalami 

penurunan, baik dari 

persentase maupun dari 

nominalnya. Laju 

pertumbuhan penerimaan 

pajak reklame di Kota 

Kediri tahun 2013 sampai 

dengan 2015 dapat 

diketahui, yaitu pada tahun 

2013 ke tahun 2014 sebesar 

46,16 %, dan pada tahun 

2014 ke tahun 2015 

mengalami penurunan 

menjadi -32,48 %. 

Penurunan penerimaan 

pajak reklame yang cukup 

signifikan pada tahun 2014 

dan tahun 2015 tersebut, 

berdampak pada 

peningkatan laju 

pertumbuhan rata-rata pajak 

reklame selama tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015, 

yaitu sebesar 6,84 % per 

tahun. 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Efektivitas 

diatas dapat diketahui bahwa 

efektivitas penerimaan Pajak 

Reklame terhadap PAD dalam 3 

(tiga) tahun adalah rata - rata 

122,20 %. Sedangkan dalam 

klasifikasi kriteria efektivitas, 

pada pajak reklame 

dikategorikan sangat efektif 

terhadap pendapatan asli daerah. 

Efisiensi penerimaan Pajak 

Reklame terhadap PAD dalam 3 

(tiga) tahun adalah rata - rata 

4,24 %. Sedangkan dalam 

klasifikasi kriteria efisiensi, pada 

pajak reklame dikategorikan 

sangat efisien terhadap 

pendapatan asli daerah. Rata-rata 

laju pertumbuhan pajak reklame 

di Kota Kediri selama 3 tahun, 

yaitu tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 adalah 6,84% per 

tahun. 
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