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PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

(Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015) 

Khuzain Rahman  

ABSTRAK 

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di 

daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksankan secara terpadu dengan 

mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. 

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, 

baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah 

maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya 

berasal dari pemungutan pajak reklame. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pemungutan  pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota 

Bandar Lampung, dan  bagaimana  kebijakan pemerintah terhadap pemungutan pajak 

reklame sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD) ada di kota Bandar Lampung dalam 

perspektif ekonomi Islam. Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif  

dengan data primer yakni hasil wawancara, dan data sekunder yang berupa time series 

dengan periode 2010-2015, variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (Y) dan variabel independen adalah pajak reklame (X). 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pajak reklame berpengaruh 

terhadap PAD kota Bandar Lampung, Variabel pajak reklame dengan t hitung sebesar 

13,431 lebih besar dari  t tabel yaitu sebesar 2,77645  t hit > t tabel atau nilai signifikan 

lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 (0,000 > 0,05).  Dalam ekonomi Islam pemungutan 

pajak khususnya pajak reklame di kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip 

keadilan dan selalu dalam pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan maqashid 

syari’ah. 

Berkaitan dengan penelitian ini disarankan kepada pemerintah Mekanisme dan 

cara kerja aparatur pelaksanaan pengawasan pajak daerah perlu diperhatikan, khususnya 

memiliki fungsi untuk memperlancar dan mensukseskan pemungutan pajak terutama 

pajak reklame yang menjadi fokus penelitian agar mencapai target rekalme yang semakin 

tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kota Bandar Lampung, mengadakan pendataan dan pengawasan secara 

rutin agar meminimalisir adanya masalah reklame liar yang tidak terdapat dilapangan, 

dan perlu menjaga komunikasi dengan wajib pajak dan sosialisasi dengan wajib pajak 

yang lebih intensif, sehingga wajib pajak merasa di perhatiakan oleh pemerintah sebagai 

mitra dan patuh membayar pajak. 
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MOTTO 

 

ْى ُك اَن َٕ ْي ٕا َأ ُه ُك ْؤ ا َت َن اِو  َٔ َك ُح ى اْن َن َٓا ِإ ٕا ِب ُن ْذ ُت َٔ ِم  اِط َب اْن ْى ِب َُُك ٍْ َب

ٌَ ًُٕ َه ْع ْى َت ُت َْ َأ َٔ ِى  ْث ِئ اْن َُاِط ِب َٕاِل ان ْي ٍْ َأ ا ِي ًٌق ِش ٕا َف ُه ُك ْؤ َت  ِن

Artinya : dan jangan lah kamu memakan sebagian harta sebagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa 

urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari 

pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui.
1
 

 

 

(Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap 

pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang 

dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut 

diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan juga 

diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang di 

maksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pemungutan Pajak 

Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”  (Studi Kasus Kota Bandar Lampung Tahun 

2010-2015) 

Adapun uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang beda) 

yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2
 

2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 

                                                             
2
   Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional  (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),  

h.849. 
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retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan 

penyetorannya
3
. 

3. Pajak adalah kotribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada 

wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara
4
. 

4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk atau 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial meperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan atau  dinikmati oleh umum
5
. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupaka penerimaan yang berasal dari 

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, 

retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lainnya
6
. 

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menentukan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)  adalah pendapatan yang di 

                                                             
3
 Pasal 1 Angka 49 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 
4 
Mardiasmo, Perpaakan Edisi Revisi,(  Jakarta, Andi OFFSET:2011) hlm. 23 

5 
Mardiasmo, 2009, Loc.Cit, hlm. 32 

6 
Kosasi, Eva Maria S dan Abdul Yusuf, Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat 

Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang, Majalah Ilmiah Solusi Unsika, 

Vol.11edisi 24sep-Nov 2012, hlm. 2  
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peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
7
. 

6. Perspektif adalah cara melukis suatu benda dan lain-lain pada permukaan 

yang mendatar yang terlihat oleh mata dengan melihat tiga dimensi 

(panjang, lebar dan tingginya) atau juga bisa di artikan  suatu sudut 

pandang atau asumsi.
8
 

7. Ekonomi Islam adalah  suatu pengetahuan yang membantu upaya 

realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan pemanfaatan sumber 

daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada 

pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak 

seimbangan lingkungan.
9
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi  

Islam (Studi Pada Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015)” yakni sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif 

                                                             
7 
Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
8 
Departemen Pendidikan Nasional,kamus besar bahasa Indonesia, Cetakan Empat PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm 58 
9 
Mustafa Edwin Naution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta:Kencana, 2007), 

hal.16 
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Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pusat Ibu kota dan 

pusat pemerintahan yang menjadikan sebagai salah satu tempat yang 

tepat pagi para pengusaha dan pebisnis untuk memperkenalkan 

produknya. Salah satu strategi yang digunakan dalam memperkenalkan 

produknya adalah dengan periklanan (reklame). Dilihat dari data yang 

bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dari segi jumlah 

kuantitas wajib pajak reklame, namun  terdapat sebuah masalah dimana 

pertumbuhan jumlah wajib pajak reklame tidak sebanding dengan hasil 

realisasi penerimaan pajak reklame yang rendah terutama di tahun 2014, 

sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu penulis ingin meneliti seberapa 

besar pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.  

2. Alasan Subjektif 

Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tempuh yakni 

Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, penulis optimis penelitian ini dapat dilakukan sesuai 

dengan waktu yang direncanakan mengingat tersediannya dari literature 

yang dibutuhkan baik tersedia di perpustakaan maupun sumber lainnya 

seperti jurnal, artikel, dan data yang diperlukan. 
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C. Latar Belakang 

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, 

dilaksankan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong 

serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah 

adalah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, baik jangka panjang, 

maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan  jangka pendek seperti 

mendukung pembangunan proyek-proyek penunjang daerah, dan tujuan 

pembangunan jangka panjang adalah untuk mengembangkan seluruh desa 

untuk menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan 

swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan 

daerah perkotaan.
10

 Untuk memperlancar pembangunan daerah maka 

diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah 

satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan 

pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib 

pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. 

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di 

tetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya 

untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan 

                                                             
10 

Mudrajakat Kuncoro, , Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, 

(Jakarta, Erlangga:2014), hlm 45 
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sebagian tujuan ekonomi, sosaial, politik dan tujuan tujuan lain yang ingin 

dicapai oleh Negara
11

. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat (9);29: 

 ُّ ٌَ َيا َحَشَو انَه ََٔنا ٌَُحِشُيٕ ِْٕو اْنآِخِش  ٍَ ََٔنا ِباْن  ِّ ٌَ ِبانَه ٍَ َنا ٌُْؤِيُُٕ َقاِتُهٕا اَنِزٌ

ٍَ اَنِز ٍَ اْنَحِّق ِي ٌَ ِدٌ ََٔنا ٌَِذٌُُٕ  ُّ ٍَ ُأُٔتٕا اْنِكَتاَب َحَتىََٰٔسُسُٕن ٌُْعُطٕا اْنِجْضٌََة  ٌ

ٌَ ُْْى َصاِغُشٔ َٔ ٍْ ٌٍَذ   َع

Artinya: pergilah orang orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama pada agama 

yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberi Al-kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk
12

. 

Pajak merupakan merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang 

merupakan  sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat Muslim dimana 

manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam 

pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan  dimana prinsip keadilan 

merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk  

menghalangi timbulnya ketidakseimbngan distribusi kekayaan yang   dapat 

merugikan salah satu pihak dan juga memicu timbulnya konflik individu 

maupun sosial dan mempengaruhi pembangunan perekonomian suatu 

wilayah.   

                                                             
11 

Gustami, Pajak Menurut Syariah,  Edisi Revisi, (Jakarta,  Rajawali Pers:2011), hlm. 31 
12

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013) 
 
At-Taubat (9) : 29  hlm. 193 
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Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sendiri 

(PADse) yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 

daerah, yang pelaksanannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009.
13

 Dibeberapa wilayah di Indonesia Penyumbang terbesar untuk  

Pendapatan daerah adalah dari hasil pajak dan retribusi daerah dimana 

biasanya daerah perkotaan atau ibu kota provinsi  yang memiliki PAD 

tertinggi karena memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang pesat. 

Di kota-kota besar misalnya seperti di Kota Surabaya, pajak reklame 

merupakan sektor pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar 

terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor 

pajak daerah. Realisasi pajak reklame dari tahun ketahun terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 realisasi pajak reklame 

sebesar Rp. 51.897.059.246.00 dan terus mengalami peningkatan sampai 

tahun 2012 yakni mencapai Rp. 117.601.450.951.00
14

.  

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan 

reklame dimana Pajak reklame tersebut dikenakan atas alasan bahwa pajak 

reklame digunakan sebagai media untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memujikan suatu barang atau jasa yang dapat dilihat atau dapat didengar 

dalam suatu tempat tertentu, kecuali yang dilakukan pemerintah.  

                                                             
13 

Siahaan  Pahala, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi, (bandung, 

Rajawali Pers:2008), hlm. 34 
14 

 Farida Idayati, “Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Surabaya”, diselenggarakan oleh  STIESIA Surabaya Tahun 2014 
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Selain itu, banyak penelitian-penelitain yang sebelumnya dilakukan 

tentang pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

beberapa daerah di wilayah Indonesia, seperti di Kabupaten Banyuasin
15

. dan 

di Kota Cimahi menghasilkan kesimpulan bahwa pajak reklame memberikan 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah 

tersebut
16

. Namun  di beberapa wilayah di Indonesia pajak reklame juga tidak 

memberikan pengaruh terhadapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pada 

penelitian yang di lakukan di Kabupaten Bantul
17

, Dan penelitian yang di 

lakukan di Kabupaten Tegal
18

. Perbedaan yang terdapat dari beberapa 

penelitian tersebut adalah bahwa pajak reklame akan memberikan pengaruh 

atau tidak terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) hal itu tergantung pada 

besar kecilnya penerimaan pajak reklame tersebut di daerah masing-masing, 

karena setiap daerah pasti memiliki potensi masing-masing yang dapat di 

jadikan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Sebagai salah satu pusat Ibu kota provinsi dan juga pusat 

pemerintahan yang menjadi acuan daerah-daerah yang ada di Provinsi 

Lampung, sudah seharusnya Kota Bandar Lampung memiliki tingkat 

                                                             
15 

Vina, Rizal Effendi, Ratna Juwita, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008-2013”, Jurnal Akuntansi 

(Banyuasin:2013) 
16 

Nurnafiyanti Della, “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2009-2014”, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bandung, 

2015 
17 

Dwi Utami Isti, Dewi Kusuma Wardani, “Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi 

Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014”, Jurnal Akutansi 

(Yogyakarta:2014)  
18 

Awaliyah Fadilatun, “ Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan 

Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Periode 2011-2014”, Skripsi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Yoyakarta, 2014 
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pendapatan daerah yang tinggi, hal itu dikarenakan Kota Bandar Lampung 

merupakan pusat kota dan juga sebagai pusat bisnis dimana Kota Bandar 

Lampung memiliki tingkat laju pertumbuhan yang tergolong pesat yang 

menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai tempat yang strategis bagi para 

pelaku bisnis dalam melakukan produksi dan pemasaran produk, banyak 

strategi-strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memperkenalkan 

barang atau jasa  ke pangsa pasar, salah satu strategi yang dilalukan oleh 

pengusaha dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga 

penjualan (pendapatan) perusahan  meningkat serta memperluas pangsa pasar 

perusahaan adalah  melalui media periklanan (reklmae).
19

 Dengan demikian 

peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan 

media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial.
20

 Penggunaan reklame 

sebagai media periklanan tentunya bukan hanya menguntungkan pihak yang 

menyelenggarakan reklame tetapi juga menjadi salah satu pendapatan untuk 

daerah Kota Bandar Lampung dimana dengan penyelenggaraan reklame 

tersebut dapat di pungut biaya pajak, yaitu pajak reklame. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung khususnya data target dan 

realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 

menunjukan bahwa kuantitas wajib pajak reklame yang terus mengalami 

peningkatan, namun timbul sebuah masalah dimana realisasi penerimaan 

                                                             
19 

Nurnafiyanti Della, Op.Cit, hlm. 4 
20 

reklame untuk tujuan
 
komersial adalah yang dibuat untuk kepentingan bisnis. 

Tujuannya adalah agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya, biasanya datang dari perusahaan 

atau bahan usaha milik Negara maupun swasta. 
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pajak reklame yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan realisasi penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2013 sampai 2014 yang cenderung turun di bandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. 

Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Kota 

Bandar Lampung 2011-2014: 

 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Total Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran  

2011-2014   Kota Bandar Lampung 

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  

 

Dari tabel  tersebut kita dapat ketahui bahwa penerimaan dari realisasi 

pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2013, namun  mengalami penurunan di tahun 2014. Dari hasil evaluasi 

perolehan pajak reklame pada kota Bandar Lampung hingga akhir tahun 2014 

membuktikan persentase pencapaian yang masih rendah, pada tahun 2012 

sampai dengan 2013 kuantitas wajib pajak reklame naik sebesar 444, dan 

realisasi penerimaan mengalami kenaikan yakni sebesar 

Tahun   Kuantitas 

Wajib 

Pajak 

Target 

penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

penerimaan 

(Rp) 

 (%) 

2010 - 3.700.657.538,00 3.744.573.415,00      101,19 

2011 1371 8.000.000.000,00 6.315.626.735,00 78,95 

2012 1967 11.000.000.000,00 14.462.490.287,00 131.48 

2013 2411 22.000.000.000,00 16.763.497.818,00 76,20 

2014  3222 16.000.000.000,00 16.541.852.661,00 1,37 
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Rp.2.301.007.539,00, dan pada tahun berikunya yakni di tahun 2013 sampai 

dengan 2014 kuantitas wajib pajak mengalami kenaikan yakni sebesar 811, 

namun realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 ini cenderung turun yakni 

sebesar Rp.-221,645,154. Kenaikan kuantitas wajib pajak yang yang tinggi  

pada tahun 2014 ini tidak sebanding dengan angka penerimaan pajak reklame 

yang cenderung turun di bandingkan tahun sebelumnya, tentunya kondisi ini 

menimbulkan suatu masalah terkait turunnya penerimaan pajak reklame, 

padahal jika dilihat dari segi kuantitas wajib pajak, pajak reklame terus 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan hal yang dipaparkan 

tersebut,  maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015) 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti 

meliputi;  

1. Seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung ? 

2. Bagaimanakah kebijakan pemungutan pajak reklame sebagai salah satu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung dalam perspektif 

ekonomi Islam ? 

E. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui seberapa besar pemungutan pajak reklame memberikan 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Mengetahui bagaimana pandang ekonomi Islam terhadap kebijakan  

pemungutan pajak Reklame sebagai salah satu  Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kota Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Secara Akademis 

Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah 

terutama mengeni pajak reklame serta hubungannya dengan pendapatan 

asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori 

yang telah didapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan, khususnya 

konsentrasi dibidang akuntansi perpajakan, selain itu penelitian ini dapat 

menambah wacana keilmuan tentang administrasi negara khusunya 

bidang implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah  kota 

Bandar Lampung. Selain itu juga dapat menambah kepustakaan terutama 

dibidang perpajakan dan dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian 

yang serupa dengan topik yang sama. 

2. Secara Praktis,  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

bahan evaluasi bagi Pemerintah kota Bandar Lampung khususnya Dinas 
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Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasi 

kebijakan peraturan Walikota nomor 114 tahun 2011 tentang pajak 

reklame agar lebih optimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan Daerah 

1. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat 

penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah 

guna membiayai segala macam tujuan pemerintah daerah baik itu tujuan 

jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.  

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 

1 angka 15 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
21

.  

Pendapatan daerah adalah semua peneriman daerah dalam bentuk 

peningkatan aktiva atau penuruanan utang dalam berbagai sumber dlam 

periode tahun anggaran bersangkutan
22

. 

Dalam definisi lain pendapatan daerah merupakan penambahan 

dalam manfaat ekonomi selama periode akutansi dalam bentuk arus 

masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang atau 

kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain 

                                                             
21 Feri Anggara, Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap 

Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat) Jurnal 

Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatra Barat, 2014  
22 

Abdul Halim, Akutansi Sektor Public Akutansi Keuangan Daera, (Jakarta,Salemba 

Empat:2008), Hlm  72  
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penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi serta ekuitas 

dana
23

. 

Berdasarkan penegertian-pengertian tersebut dapat diartikan 

bahwa pendapatan daerah merupakan peneriman yang diperoleh 

pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva 

ataupun penururnan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam 

membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

Sedangkan Pendapatan negara dalam Islam di bagi menjadi dua 

kelompok, yakni pendapatan primer dan pendapatan sekunder. 

Pendapatan primer terdiri jizyah atau pajak atas non-Muslim yang tinggal 

diwilayah/ negara Muslim, kharaj atau pajak atas tanah dan/atau hasil 

tanah, ushr’, dan unsyur (bea cukai). Dan pendapatan sekunder terdiri 

dari :. 

a. Ghanimah 

Menurut Sa’id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh 

kaum muslim dari musuh melalui peperangan dan kekersan dengan 

mengerahkan pasukan kuda-kuda dan unta perang yang 

memumculkan rasa takut dalam hatin kaum musyrikin. Ia disebut 

ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan 

kemiliteran seperti menembak dan mengepung . harta yang diambil 

                                                             
23

Abdul Halim, Ibid., hlm 66 
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kaum muslimin tanpa peperangan dan kekerasan tidak bisa disebut 

ghanimah, melainkan dinamakan fay’i. ghanimah ini merupakan 

sumber pendapatan utama negara Islam di periode awal
24

. Dasarnya 

adalah perintah Allah Swt. Dalam QS. Al-Anfal(8): 41, yang tururn di 

badar, usai perang badar, yakni : 

۞  ُّ ًَُس ِّ ُخ َه ٌَ ِن َؤ ًٍْء َف ٍْ َش ْى ِي ُت ًْ ُِ ًَا َغ ََ ًُٕا َأ َه اْع َٔ

ىٰ َب ْش ُق ِزي اْن ِن َٔ ُسِٕل  هَش ِن اَيىٰ َٔ َت ٍَ ٍِ  َٔاْن َٔاْب  ٍِ ٍ اِك ًََس اْن َٔ

ىٰ َه َُا َع ْن ََْض ا َأ ََٔي  ِّ انَه ْى ِب ُت ُْ ْى آَي ُت ُْ ٌْ ُك ٍِم ِإ ِب َْٕو  انَس ٌَ ََا  ِذ ْب َع

َت َْٕو اْن ٌَ  ٌِ ا َق ْش ُف ٌِ ۗاْن ا ًَْع َج ىٰ َقى اْن َه ُّ َع انَه ٌٌش َٔ ِذ ًٍْء َق ِم َش  ُك

 

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari 

bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
25

. 

Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan 

Allah Swt. Kepada nabi Muhammad Saw., yang tidak diberikan oleh 

Allah Swt. Atas nabi yang lain.  

b. Khums 

Khums atau sistem proposional tax adalah prosentase tertentu 

dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah. 

Yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui 

                                                             
24 

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah,edisi revisi ( Bandung, Raja Wali Pers:2011),      

hlm 66 
25

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013) 
 
Q.S Al-Anfal (8): 41, hlm. 182 
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pertempuran yang berakhir dengan kemenangan. Sistem 

pendistribusian disebut khumus (seperlima) setelah peperangan. 

Khums di serahkan setelah peperangan . khums diserahkan ke baitul 

mal demi kemakmuran negara dan kesejahteraan umat. 

Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud khums bukan hanya 

rampasang perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang
26

. 

Pengenaan pajak barang tambang dan galian di terapkan agar 

penambang tidak semena-mena dalam menambang kekayaan alam 

yang ada dipermukaan bumi. Selain khums pajak yang dipungut pada 

zaman Rasullulah SAW yang diterapkan di masa sekarang ini adalah 

usyur, dalam Islam usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-

barang dagang yang masuk ke negara Islam, dan dimasa sekarang 

dikenal oleh pajak bea dan cukai. 

c. Fay’I 

Fay’i artinya mengembalikan sesuatu. Dalam terminology 

hukum fay’i menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa 

peperangan. Istilah fay’i digunakan untuk harta ang diperoleh dari 

musuh, baik harta tak bergerak seperti tanah, maupun pajak yang 

dikenkan atas tanah tersebut (kharaj) Fay’i disebut pendapatan penuh 

negara karena Negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan 

kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum 
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masyarakat. Harta fay’i ini menurut Al-Ghazali, dinamakan anwal 

almashalih, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik
27

. 

d. Sedekah 

Sedekah berasal dari kata shadaqa, yang berarti benar. Ia 

adalah pembenaran(pembuktian dari syyahadat (keimanan) kepada 

Allah Swt. Dan Rasull-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk 

pengorbanan materi. Menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud sedekah 

adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. 

Termasuk didalamnya zakat hasil panen, yaiu (sepersepuluh) ushr 

yang dipungut dari hasil panen biji-bijian, atau buah-buahan, juga 

zakat atas binatang ternak, zakat atas barang dagang, dan zakat atas 

logam mulia
28

. 

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus 

ditaati oleh Uli Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan bagi 

suatu daerah maupun negara, yaitu
29

: 

a. Harus ada nash yang memerintahkannya 

Setiap pendapatan dalam Negara Islam harus diperoleh sesuai dengan 

hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum syara’. 
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b. Memiliki prinsip  keadilan, pemungutan pajak harus memberikan 

keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan 

tingkat sosial kelompok masyarkat maupun adil secara horizontal 

dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.
30

 

Selain kedua prinsip tersebut Para fuqaha klasik berpendapat 

bahwa dalam pemungutan pajak harus berlandaskan kepada sistem pajak 

yang adil yang selaras dengan ajaran Islam, suatu sistem pajak dipandang 

adil apabila memenuhi tiga kriteria.  

a. Pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak 

diperlukan untuk mewujudkan maqasid syariah atau mewujudkan 

masyarakat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. 

b. Beban tidak boleh sama sehubung dengan kemampuan orang yang 

memikulnya, dan harus disitribusikan merata diantara mereka yang 

mampu membayar. 

c. Dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan setulusnya untuk 

tujuan pengumpulannya. Pengumpulan pajak tentunya memiliki 

tujuan dimana tujuan tersebut pasti kembali untuk masyarakat.
31
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2. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) 

UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu : 

a. Fungsi Otoritas, yakni anggaran daerah merupakan dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi 

menejemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan, yakni anggran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah 

sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. 

d. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi 

pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas perekonomian. 

e. Fungsi Distribusi, anggaran harus mengandung arti/ memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi Stabilitas, yakni anggran harus mengandung arti/ harus 

menjadi alat untuk memlihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian
32

.
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3. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan 

sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan 

kemakmuran rakyat yaitu dengan menumbuh kembangkan masyarakat 

disegala bidang kehidupan.sebelum berlakunya otonomi daerah, baik 

provinsi, kabupaten dan kota, yaitu menurut Undang-undang No. 33 

tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut
33

: 

a. Penerimaan Asli daerah (PAD), yang meliputi: 

1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan 

yang ditetapkan pemerintah daerah untuk membiayai rumah 

tangganya sebagai badan hukum publik, pajak daerah sebgai 

pungutan yang dilakukan untuk penegluaran umum yang balas 

jasanya tidak langung diberikan sedangkan pelaksanaanya dapat 

dipaksakan
34

. 

2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah secara sah 

menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian 

karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah yang 

bersangkutan. Retribusi memliki sifat-sifat yaitu pelaksanaannya 

ekonomis, ada imbalan langsung, walu harus memenuhi syarat-

syarat formil dan metrial, tetapi ada alternative untuk tidak 

membayar, merupakan pungutan yang bersifat budgetetairnya 
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tidak menonjol, dalam hal tertentu retribusi daerah merupakan 

pengembalian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat
35

. 

3) Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penerimaan daerah 

yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

mencangkup bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas 

penyertaan modal apada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha milik masyarakat
36

. 

4) Penadapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan-

pendapatan yang tidak termasuk dalam jeni-jenis pajak daerah, 

retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha yang 

sah mempunyai sifat yang pembka bagi pemerintah daerah 

untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik berupa 

materi dalam kegitan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, 

melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu 

bidang tertentu
37

. 
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b. Dana perimbangan, yang meliputi: 

1) Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN 

berupa pajak dan sumber daya alam, yang dibagihasilkan 

kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan 

memperhatikan potensi daerah penghasil. 

2) Dana alokasi umum, menurut UU No. 33 TAHUN 2004 Dana 

Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana transfer 

antar tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program 

pengeluaran tertentu.  

3) Dana alokasi khusus, adalah dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus bertujuan 

untuk membantu membiayai kebutuhan kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

c. Lain-lain penerimaan daerah yang sah, yang dimaksud lain-lain 

pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 

lainnya misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
38

. 
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B. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang 

tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang 

keuangan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah 

yang diakui sebgai penambah nilai kekayaan bersih
39

. 

Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah 

semua hak yang diakui sebagaimana penmabah nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
40

. 

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnnya bahwa 

penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), 

dan perimbangan serta lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh oleh daerah melalui berbagai instrument penerimaan 

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana ketentuan dalam 

pasal (2) Undang-Undang No 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa lain-

lain PAD yang sah berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisi nilai tukar 

Rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk 
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lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau 

jasa oleh daerah. 

Besar kecilnya PAD bagi suatu daerah sangat tergatung pada dua 

instrument umumnya, yaitu pada pajak dan retribusi daerah yang juga 

sangat tergantung kepada perkembangan perekonomian di daerah 

bersangkutan. Pada dasarnya PAD dapat dianggap sebagai indikator 

kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegetian pembangunan. 

Dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar 

kemandirian daerah tersebut, sebaliknya semakin rendah PAD suatu 

daerah maka semakin tidak mandirinya daerah bersangkutan dalam 

membiayai pembangunannya. Kecilnya peranan PAD dalam pembiayaan 

pembangunan daerah mencerminkan lambannya perkembangan lapangan 

usaha di daerah yang potensial memberi kontribusi dalam meningkatkan 

penerimaan daerah. Pada umumnya hanya daerah-daerah tertentu yang 

berbasis industri, jasa, dan perdagangan yang mampu mengumpulkan 

PAD dalam jumlah yang besar, sementara daerah lainnya yang berbasis 

pertanian memeliki perolehan PAD yang rendah
41

. 

Sumber dana yang berasal dari dalam daerah terutama dalam 

bentuk pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan hasil dari pajak 

dan retribus daerah, laba bersih perusahaan daerah dan penerimaan 

lainnya yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan 

                                                             
41

 Jusuf, Otonomi Daerah Di Persimpangan Jalan, Cetakan Kedua, (Jakarta, Pustaka 

Spirit:2012), Hlm. 150 



42 

sumber dana pemerintah daerah yang berasal dari luar daerah terutama 

dalam bentuk perimbangan yang berasal dari pemerintah nasional 

(APBN). Dana perimbangan terdiri dari tiga unsur yaitu dana bagi hasil 

(DBH), pajak dan sumber daya alam, dan alokasi umum (DAU), dan 

dana alokasi khusus (DAK)
42

. 

2. Dasar Hukum Pendaptan Asli Daerah (PAD) 

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-

undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Yaitu penapatan asli daerah, selanjutnya 

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: 
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a. Hasil pajak daerah. 

Pajak daerah adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipisahkan) oleh wajib pajak membayar menurut peraturan dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang digunakan adalah untuk 

membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

pemerintah
43

. Menurut ketetapan walikota Bandar  Lampung Nomor 

5 tahun 2015 pasal 1 pajak daerah terdiri dari : 

1) Pajak hotel 

2) Pajak restaurant 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak reklame 

5) Pajak penerangan jalan 

6) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

7) Bea perolehan hak tanah dan bangunan 

8) Pajak lain yang diserahkan pengelolaannya berdasarkan 

keputusan walikota. 

b. Hasil retribusi daerah. 

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah atas jasa atau 

pemberian tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau 
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badan. Pemungutan disesuaikan dengan pemakaian usaha dan jasa 

yang diberikan oleh pemerintah
44

. Retribusi daerah terdiri dari :  

1) Retribusi yang dikenakan kepada jasa umum  

2) Retribusi yang dikenakan kepada jasa usaha. 

3) Retribusi yang dikenakan kepada jasa perjanjian tertentu. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan. 

 Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu hasil 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, mencangkup bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas 

penyertaan modal apada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, defiden, 

dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah (antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan 

jasa giro
45

. 
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d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

 Penadapatan asli daerah lain yang sah, yaitu pendapatan-

pendapatan yang tidak termasuk dalam jeni-jenis pajak daerah, 

retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha yang sah 

mempunyai sifat yang pembka bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik berupa materi dalam 

kegitan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, 

atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu
46

, 

misalnya : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2) Jasa giro. 

3) Pendapatan bunga. 

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

dan komisi, potongan, ataupun bentu lainnya sebagai akibat dan 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

Dari sisi keuangan daerah yang berhasil adalah yang mampu 

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa 

meningkatkan biaya adminitrasi. Keberhasilaan keuangan daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di tentukan oleh
47

: 

a. Perangkat lunak yaitu, peraturan,tata cara, dan petunjuk pelaksaan 

harus sederhana, mudah dimnegerti dan efektif dalam pelaksaannya 
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tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak 

ekonomi yang negative, memperhatikan aspek keadilan dan 

kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Perangkat keras, yaitu, personil, peralatan , dan sasaran atau prasarana 

yang diperlukan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

c. Wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran, dan 

disiplin pajak. 

d. Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi politik pembangunan 

harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang 

sosial, ekonomi dan politik. 

C. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

penegertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat
48

.   
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Terdapat defenisi lain tentang pajak yakni, pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipisahkan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang 

langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar 

pengeluaran negara
49

. 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah
50

. 

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pajak adalah suatu kontribusi wajib yang harus diabayarkan oleh wajib 

pajak sebagai salah satu kewajiban yang bersifat memaksa tanpa adanya 

imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan. 

Terdapat banyak pengertian yang di kemukakan oleh para ahli 

tentang pengertian pajak. Namun pengertian tersebut memiliki tujuan dan 

inti yang sama.   

Menurut Ardian yang telah diterjemahkan oleh Santoso 

Brotodiharjo
 
pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 
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dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan
51

. 

Menurut Djajadiningrat pengertian pajak adalah pajak sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara 

yang disebabkan suatu keadilan, terus kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa tmbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum
52

. 

Menurut veldmann pengertian pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang pada penguasa (menurut norma-

norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, 

dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

umum
53

. 

Dari pengertian diatas terlihat adanya kontribusi seorang yang 

ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara 
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khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana 

pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. 

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab 

disebut dengan Dharabah yang artinya mewajibkan, menetapkan, 

menentukan memukul, menerangkan, atau membebaskan
54

. Secara 

bahasa menurut Abdul Qadim Zallun pajak adalah harta yang di 

wajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang di wajibkan atas 

mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta
55

. Dalam Islam, 

pajak atau dharabah merupakan salah satu pendapatan bagi negara 

berdasarkan ijtihad Ulil Amri yang disetujui oleh Dewan perwakilan 

Rakyat  (ahlil halli wal aqdhi) dan juga berdasrakan persetujuan para 

Ulama. Pajak atau Dharibah merupakan kewajiban lain atas harta 

sesudah zajat (jadi dharabah bukan zakat), yang datang disaat kondisi 

darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan  

Uli Amri. Pajak merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk 

membiayai pegeluaran yang harus dibiayai secara kolektif dimana 

dengan pajak tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan keamanan, 

pendidikan, kesehatan, pemabayan gaji pegawai negri, dimana apabila 

pengeluaran tersebut tidak dibiayai akan dikhawatirkan timbul 
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kemudharatan yang lebih besar. Pajak dipungut bukan karena harta, 

melaikan karna kewajiban (beban) lain atas kaum muslimin, yang harus 

diadakan disaat ada atau tidaknya kas di baitul mal. Sedangkan di dalam 

Islam pajak terdiri dari beberapa macam, yakni : 

a. Jizyah 

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di 

negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan 

property dan kebebasan untuk menjalin agama mereka masing-

masing.  

Jizyah dikenakan atas diri seorang kafir, bukan atas harta mereka. 

Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat 

dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan 

untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah 

melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah 

termasuk fay’i yang dimanfaatkan untuk kepentingan kaum 

muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun tidak
56

. 

Dasar dari diperintahkannya jiziyah adalah berdasarkan Q.S At-

Taubat (9):29, yakni : 

ا  ََٔن ِش  آِخ ِْٕو اْن ٍَ اْن ا ِب َن َٔ  ِّ انَه ٌَ ِب ُُٕ ِي ٌُْؤ ا  ٍَ َن ٌ ِز ٕا اَن ُه اِت َق

َحِّق  ٍَ اْن ٌ ٌَ ِد ُُٕ ٌ ٌَِذ ا  َن َٔ  ُّ ُسُٕن ََٔس  ُّ َو انَه َش ا َح ٌَ َي ٕ ُي ٌَُحِش
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ىٰ َت اَب َح َت ِك ٕا اْن ُٔت ٍَ ُأ ٌ ِز ٍَ اَن ُْْى  ِي َٔ ٌٍَذ   ٍْ ٌََة َع ْض ِج ٌُْعُطٕا اْن

ٌَ ٔ  َصاِغُش

 

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman keapada Allah dan 

kepada hari kemudian, Dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah  dan Rasull-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah) , (yaitu orang-orang) yang diberikan 

Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk
57

. 

 

b. Kharaj 

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah 

taklukan harus membayar kepada negara Islam. Kharaj dikenakan 

atas orang kafir dan juga muslim dan kharaj pada tanah (pajak tetap) 

dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukan oleh 

kekuatan senjata terlepas dari seorang tersebut muslim atau non 

muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan untuk kepentingan 

seluruh kaum muslimin disetiap masa
58

. Sebagaimana Firman Allah 

Swt: 

ُْٓى َخ ُن َؤ ْس ْو َت ٌش َۖأ ٍْ َك َخ ِب اُج َس َش َخ ا َف ًج ٍَ ْش ٍ ِق اِص ٍُْش انَش َٕ َخ ُْ َٔ 

 

Artinya :  Atau kamu meminta upah kepada mereka?", maka upah dari 

Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling 

Baik
59

. 
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c. Ushr  

Dikalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari 

lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang 

diambil dari orang muslim dan dimanfaatkan sebagaimana zakat. 

Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir yang 

memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Objek 

bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah 

Islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr 

digunakan kepentingan Negara secara luas
60

. Pungutan ushr 

berdasarkan firman Allah Swt: 

ًَا  َِٔي ْى  ُت ْب َس ا َك اِت َي ٍَِب ٍْ َط ٕا ِي ُق ِف َْ ُُٕا َأ ٍَ آَي ٌ ِز َٓا اَن ٌُ ٌَا َأ

ٍَ اْن ْى ِي ُك َُا َن ْج َش ْخ ْسِض َۖأ ٌَ  َؤ ٕ ُق ُِْف ُّ ُت ُْ ٍَث ِي ِب َخ ًُٕا اْن ًَ ٍَ ا َت َن َٔ

ۚ ِّ ٍ ًُِضٕا ِف ْغ ٌْ ُت ا َأ َن ِّ ِإ ٌ ِز آِخ ْى ِب ُت ْس َن َٔ  ًٌ ُِ َّ َغ ٌَ انَه ًُٕا َأ َه اْع َٔ

ًٌٍِذ  َح

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih 

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji
61

. 

 

d. Usyur 

Dalam hal ini usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang 

dagang yang masuk ke negara Islam atau datang dar negara Islam itu 
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sendiri. Pajak ini berbentuk bea import yang dikenakan di semua 

perdagangan , dibayar seklai dalam setahun dan berlaku pada 

barang-barang yang nilainya lebih dari 200 Dirham. 

Bentuk-bentuk pumungutan pajak dalam Islam yang ada pada masa 

kejayaan Islam, tidak semua yang relafan dengan keadaan pada masa 

sekarang, seperti harta ghanimah dan fai’i, ghanimah dan fai’i 

merupakan harta rampasan perang, dimana pada masa sekarang 

perang merupakan suatu kejahatan, dan sudah tidak pernah terjadi 

khusunya di negara-negara yang sudah merdeka. Namun dari 

beberapa jenis pemungutan pajak di masa kejayaan Rasullulah SAW 

ada beberapa jenis pungutan pajak yang diterapkan di masa kini, sala 

satunya pengenaan barang tambang dan galian (khums). Hal ini 

berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Anfal ayat 41: 

۞ ًُ َِٔنِزي َٔاْعَه َِٔنهَشُسِٕل   ُّ ًَُس ِّ ُخ ٌَ ِنَه ًٍْء َفَؤ ٍْ َش ًُْتْى ِي ًَا َغُِ ٕا َأََ

ٍََتاَيىٰ اْنُقْشَبىٰ ََٔيا  َٔاْن  ِّ ُُْتْى ِبانَه ُُْتْى آَي ٌْ ُك ٍِ انَسِبٍِم ِإ َٔاْب  ٍِ ًََساِكٍ َٔاْن

َُا َعَهىٰ ََْضْن ًْ َأ َْٕو اْنَتَقى اْنَج ٌَ ٌِ َْٕو اْنُفْشَقا ٌِ َۗعْبِذََا ٌَ ُّ َعَهىٰ َعا ُكِم  َٔانَه
ًٍْء َقِذٌٌش  َش

 

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari 

bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuat
62. 
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Pajak dan zakat memang berbeda, namun pada dasarnya memiliki 

tujuan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana 

yang didapat, baik itu dari zakat maupun pajak.  Pajak merupakan 

kewajiban tambahan berdasarkan keputusan Ulil Amri, sedangkan zakat 

merupakan kewajiban bagi kaum muslim yang ketentuannya sudah di 

tetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.  Meskipun pajak tidak ada 

ketentuannya secara langsung namun pemungutan pajak boleh dilakukan. 

Menurut para Ulama alasan utamanya adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 

membiayai berbagai penegeluaran, yang apabila pengeluaran tersebut 

tidak dibiayai akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah 

kemudharatan adalah juga suatu kewajiban bagi kaum muslimin dimana 

sesuai dengan kaidah usul fiqih: ma layatimu al-wajibu billa bihi fahuwa 

wajibun ( suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, 

maka sesuatu itu hukumnnya wajib
63

. 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumya bahwa pajak merupakan 

ketetapan Ulul Amri yang di bebankan kepada kaum muslimin dimana 

dalam surat An-Nisa (4): Ayat 59: 

ُُْكْى ۖ َُٔأِٔنً اْنَؤْيِش ِي ََٔأِطٍُعٕا انَشُسَٕل   َّ ٍَ آَيُُٕا َأِطٍُعٕا انَه َٓا اَنِزٌ  ٌَا َأٌُ

َُاَصْعُتْى ِف ٌْ َت ٌَ َفِئ ُُْتْى ُتْؤِيُُٕ ٌْ ُك َٔانَشُسِٕل ِإ  ِّ ًٍْء َفُشُدُِٔ ِإَنى انَه ً َش

ِْٕو اْنآِخِش ۚ ٍَ َٔاْن  ِّ ًٌِٔهاَرٰ ِبانَه ٍُ َتْؤ ََٔأْحَس ٌٍْش   ِنَك َخ
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya
64

. 

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa wajib bagi kaum 

muslimin untuk menaati Allah dan RasullNya termasuk juga Ulil Amri 

selama apa yang menjadi ketetapan Uli amri demi kemaslahatan Umat, 

dan masih berpegang pada Al-Qur’an dan Hadist. Melihat bahwa tujuan 

dari keputusan Ulil amri untuk memungut kewajiban selain zakat, yaitu 

pajak atau dharabah adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat, maka 

tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslim untuk wajib 

membayar pajak sebagai salah satu penadapatan bagi negara. 

2.  Fungsi Pajak 

Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu
65

 : 

a. Fungsi  Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk  

membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan 

pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.  
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b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu  sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang keuangan  (seperti bidang ekonomi, politik, budaya, 

pertahanan keamanan). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui  kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur  

pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dapat 

dilihat dalam contoh sebagai berikut: 

1) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan 

dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi asing 

2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negri. 

3) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah 

untu produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi 

produk-produk dalam negri. 

Selain dua fungsi di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu
66

: 

a. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara 

lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien. 
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b. Fungsi Redistribusi Pendapatan   

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatakn 

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

c. Fungsi Demokrasi  

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara merupakan wujud dari 

sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

3. Ciri atau Karakteristik Pajak  

a. Peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. 

b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

c. Dlam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individu oleh oemerintah. 

d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

e. Pajak di peruntukkan  bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan 

untuk membiayai public investment. 
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f. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

g. Pajak dipungut secara langsung dan tidak langsung
67

. 

4. Teori-teori Pemungutan Pajak 

Terdapat dua teori yang terkait dengan pemungutan pajak, 

sebagai dasar yang halalkan negara mengambil pajak untuk kesejahteraan 

umum (Yusuf Qardawi,1990 :29), dalam sebuat jurnal
68

, yaitu  

a. Teori perjanjian  

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak diwajibkan 

atas hubungan timbal balik negara dengan anggota masyarakat. Teori 

ini memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang 

diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan 

umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan 

wajib antara negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah 

berdasrkan pada teori “perjanjian sosial” yang dikatakan oleh Jean 

Jacques Rousseau mengenai asas negara. Pendukung teori timbal 

balik anatara negara dengan pembayar pajak mengemukakan 

berbagai aliran. Mirabau berpendapat: “pajak adalah pembayaran 

dimuka yang dilakukan oleh seseorangterhadap perlindungan 
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sekelompok manusia. Ini berarti perjanjian itu ber akad jual beli’, 

sedangkan adam smith menilai bahwa “ perjanjian itu berbentuk 

pembayaran jasa atas pekerjaan. Negara memberikan berbagai 

pelayanan bagi warganya , maka warga negara membayar pajak 

kepada negara sebaggai atas pekerjaan-pekerjaanya”. Motesque dan 

Hobes berpendapat bahwa “perjanjian ini berbentuk jaminan 

keamanan, dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib 

diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi hartanya”. 

b. Teori kedaulatan negara.  

Teori ini mempunyai pandangan bahwa negara melakukan 

fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat , tidak untuk 

kepentingan pribadi. Oleh karena itu kepentingan umum harus 

didahulukan atas kepentingan pribadi serta perlu menjaga 

kepentingan nasional untuk generasi masa kini dan generasi masa 

yang akan datang. Untuk melaksanakan fungsinya negara 

memerlukan pembiayaan oleh itu negara mempuyai hak untuk 

mewajibakan penduduknya atas adasar kedaulatan menanggung 

pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuanmasing-masing 

warganya, atas dasar prinsip pembelaan sosial yang digunakan oleh 

golongan politi modern. 

Selain dua teori tersebut dalam pemungutan suatu pajak terdapat 

teori-teori yang memberi dasar pembenaran atau landasan filosofi negara 
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untuk memungut pajak yang dapat dipaksakan. Teori-teori tersebut 

adalah
69

: 

a. Teori Asuransi 

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas 

melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, 

Negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk 

mendapatkan perlindugan, warga Negara membayar pajak sebagai 

premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis dan 

tidak ada pembelanya lagi, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan 

kenyataan. Misal jika seseorang  meninggal, kecelakaan atau 

kehilangan Negara tidak akan mengganti kerugian seperti hal nya 

dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara 

pembayar pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayar pajak.  

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan 

kepentingan individu yang diperoleh oleh pekerjaan Negara. Makin 

banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan 

pemerintah, makin besar juga besar pajaknya. Meskipun teori ini 

masi berlaku namun masih sukar untuk pertahankan karena orang 

miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah 
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menikmati banyak sekali jasa dari pemerintah atau negara, tetapi 

mereka justru tidak membayar pajak. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan 

pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negera 

kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. 

Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh 

segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk 

pajak. Yang menjadi dasar oleh teori ini adalah asas keadilan, yaitu 

beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut 

gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan 

melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melalui 

pengeluaran/pembelanjaan seseorang. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak Atau Teori Bukti 

Berlawanan dengan teori diatas yang tidak mengutamakan 

kepentingan-kepentingan negara diatas kepentingan warganya, maka 

dalam teori ini berdasarkan atas paham organische staatsleer yang 

menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat 

adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah 

berdiri sendiri dan pasti adanya persekutuan (yang kemudian 

menjadi bagian dari negara) sehingga persekutuan tersebut berhak 

atas satu dan lainnya. Sejak dulu, hak ini telah diakui dan orang-



62 

orang telah menyadarinya sebagai suatu kewajiban untuk 

memberikan bukti kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.  

e. Teori Gaya Beli 

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara pemungut pajak, 

melainkan hanya melihat kepada efeknya yang baik dan memandang 

efek baik tersebut sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini, 

pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang 

dapat disamakan dengan pompa yaitu, mengambil dari rumah 

tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara 

dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan 

tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini 

menyatakan bahwa penyelenggaran kepentingan masyarakat inilah 

yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. 

Bukan kepentingan individu dan bukan juga kepentingan negara, 

melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup kedua 

kepentingan tersebut. 

5. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh 

Adam Smith, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

didasarkan pada asas-asas berikut
70

: 
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1) Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang 

diterima. 

2) Certainty 

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 

yang terutang. 

3) Conveniece 

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat uang tidak menyulitkan wajib pajak. 

4) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, 

demikian pula yang ditanggung wajib pajak. 

6. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, 

yaitu
71

: 

1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar 
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pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut: 

a) Wewenang untuk menenukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib pajak bersifat pasif. 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assassement System Adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b) Wajib pajak aktif, mulai dari perhitungan, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System Adalah 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. Ciri-ciriya adalah wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak ketiga, pihak 

selain fiskus dan wajib pajak
72

. 
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7. Tarif pajak 

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan 

keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting 

bagi kesejahteraan masyarakat. Tentunya untuk penetapan tarif pajak 

harus sesuai dengan prinsip keadilan. Yang dimaksud tarif pajak 

adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang 

terhutang. Tarif pajak memiliki 4 macam, yakni
73

: 

a. Tarif Sebanding/Proposional 

Tarif sebanding adalah tarif yang berupa presentase tetap, 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak seingga besarnya 

pajak yang terutang  proposional terhadap besarnya nilai yang 

dikenai pajak. 

b. Tarif Tetap 

Tariff tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga  besarnya pajak 

yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Tarif progresif adalah tarif yang digunkan semakin besar bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

d. Tarif Degresif 

Tarif degresif adalah presentase tariff yang digunakan semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil. 
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D. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau 

badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

di paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah, dan 

pembangunan daerah. dalam pungutan pajak di daerah ini terdapat 

dengan pajak yang berasas sumber yaitu pemugutan pajak yang 

berdasarkan pada sumber atau tempat penghasil berada. 

Keberhasilan penyelenggara otonomi daerah juga sangat 

bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi 

bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah 

yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggara 

otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera . 

partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan 

keputusam, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi. Otonomi 

daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangandan 

ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara financial tidak bergantung 

kepada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak-banyaknya 

sumber pendapatan asli daerah. 
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Berdasarkan kedua pendapatn tersebut, maka dapat diketahui ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut
74

. 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksa. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukkan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah. 

c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 

d. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemrintah. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur 

desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih 

rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam 

pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan yang bidang 

pemerintahan dilimpahkan, artinya dengan desentralisai tersebut 

kewenangan kabupaten/ kota kini menjadi lebih besar dibandingkan  

dengan provinsi ataupun pusat. 

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep pajak secara umum  

dengan konsep pajak daerah. Terlihat perbedaan menurut aparat 

pemungutan, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, oleh 
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Karen itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pajak 

juga ditemukan pada pajak daerah
75

. 

2. Jenis-jenis Pajak Daerah 

 Jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. Pajak provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

airsebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak 

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke badan usaha. 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan 

bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk 

kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan 

untuk kendaraan di atas air. 

4) Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah/atau air permukaan untuk 
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digunakan bagi orang pribadi atau badan,kecuali untuk 

kebutuhan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat
76

. 

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

dan retribusi daerah, maka pajak daerah (Kabupaten/Kota) terdiri 

dari
77

: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran  

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Wallet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan 

3. Pajak Daerah Kota Bandar Lampung 

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 

Tahun 2011, pemerintah Kota Bandar Lampung melaksankan 
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pemungutan terhadap 11 (Sebelas) jenis pajak yang ditetapkan dalam 

peraturan Kota Bandar Lampung tersebut, yaitu
78

: 

a) Pajak Hotel. 

b) Pajak Restoran. 

c) Pajak Hiburan. 

d) Pajak Reklame. 

e) Pajak penerangan Jalan. 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. 

g) Pajak Parkir. 

h) Pajak Air Tanah. 

i) Pajak Sarang Burung Walet. 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dan  

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

E. Pajak Reklame 

1. Pengertian Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu 

sumber pendapatan asli daerah yang menunjukan posisi strategis dalam 

hal pendanaan pembiayaan daerah.  

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Penyelenggaran reklame adalah orang atau badan yang 

menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk 
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atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah 

benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk  menarik perhatian umum terhadap barang, 

jasa, orang, atau badan,  yang dapat di baca, didengar, dirasakan, atau 

dinikmati oleh umum
79

. 

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan 

dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 18 tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan  

UU No. 34 tahun 2000. Pembaharua undang-undang di dasarkan pada 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan 

pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah atau 

Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang 

dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud 

untuk memberi keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam 

mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa 

mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan 

tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat 

serta memenuhi kriteria yang ditetapkan
80

. 
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2. Dasar Hukum Pajak Reklame 

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah 

Undang-Undang No 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan 

pemerintah No 65 tahun 2001, peraturan daerah Kota Bandar lampung 

No 1 tahun 2011 tentang pajak reklame. Asas yang mendasari penagihan 

dan pembebanan pajak reklame menurut mardiasmo (2000) meliputi
81

: 

a) Memberikan kemudahandan kesederhanaan. 

b) Kepastian hukum. 

c) Mudah dimengerti dan adil. 

d) Menghindari pajak berganda. 

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya 

harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus 

pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian 

diperuntukkan bagi desa diwilayah daerah kabupaten tempat pemungutan 

pajak reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan 

paling sedikit sepuluh persen bagi desa diwilayah kabupaten yang 

bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang dan peraturan yang 

berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah : 
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a) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang 

nomor 18 tahun 1997. 

b) Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001 tentang pajak daerah. 

c) Peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 15 tahun 2008 

tentang pajak reklame. 

Pembaruan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan 

kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah 

yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat. 

Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaran reklame. Seperti 

diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaran reklame, 

otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaran reklame. 

3. Objek Pajak Reklame 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Menurut peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 9 Tahun 2011. 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang 

meliputi
82

: 

a) Reklame Papan (Billboard), yaitu reklame yang terbuat dari papan, 

kayu termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang atau 
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digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, 

pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari. 

b) Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED), Video Wall 

dan Dynamic Wall, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor 

besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar 

dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah ubah , terprogram dan 

difungsikan dengan tenaga listrik. 

c) Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan 

lainnya yang sejenis dengan itu. 

d) Reklame Poster Atau Tempelan Stiker, yaitu reklame yang 

berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, 

dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya 

tidak lebih dari 200cm
2 
perlembar. 

e) Reklame Selembaran Atau Browser, yaitu reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, 

digantung pada suatu benda lain. 

f) Reklame Udara, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan 

menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 

g) Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan menggunakan 

kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari 

atau oleh perantara alat. 
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h) Reklame Film Atau Slide, yaitu reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-

bahan sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau 

dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan. 

i) Reklame Peragaan (Permanen/Tidak Permanen), yaitu reklame yang 

diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan 

atau tanpa suara. 

j) Reklame Apung, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara 

terapung. 

k) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang 

ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 

Semua reklame yang termasuk dalam kategori diatas adalah objek 

pajak reklame. Prinsip pajak reklame mencerminkan keadilan ditujukan 

oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena 

secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead ekonomi. 

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame 

dikenai pajak. Ada pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek 

pajak reklame, yaitu
83

: 

a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta 

harian, warta mingguan, dan sejenisnya. 
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b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dengan sejenis 

lainnya. 

c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangm melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 

d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah. 

e) Penyelenggaran reklame lainnya yang ditetapkan oeleh pemerintah 

daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus 

untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa 

sadar. 

4. Subjek dan wajib pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 pasal 26, 

subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame 

diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, 

wajib pajak reklame adalah orang atau badan tersebut. Dalam hal 

reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib 

pajak reklame
84

. 
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5. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame 

a. Aturan Tehnis Pelaksanaan Pajak Reklame 

Pelaksaan pajak reklame dimulai dari proses pendaftaran 

usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam pratiknya umumnya 

kepada Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu tertentu 

selambat lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan 

usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggaraan reklame 

tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka yang ditentukan, maka 

kepala dinas pendapatan keuangan daerah akan menetapkan 

pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan 

tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan 

NPWPD dan bukan penetapan besarnya wajib pajak terutang. Tata 

cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh 

bupati/walikota dengan surat keputusan. Sebelum proses pendaftaran 

terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD)
85

. 

Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib 

pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, 

objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta 

kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa 
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pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, bupati/walikota 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak 

reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

daerah (SKPD), SKPD disini adalah surat ketetapan yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD dilunasi oleh 

wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD 

oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati 

atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib 

pajak tidak atau kurang membayar pajak tentang dalam SKPD. 

Wajib pajak dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan 

STPD
86

. 

Berdasarkan Peraturan Wilayah Kota Bandar Lampung 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang tatacara pemungutan pajak reklame  

b. Tarif Dan Tata Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Reklame 

Tarif pajak reklame dikenakan atas objek reklame adalah 

paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tariff pajak 

yang dipandang sesuai kondisi masing-masing daerah 
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Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap Kabupaten/Kota diberikan 

kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan Kabpuaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh 

lima persen.  

Besarnya tarif pajak rekalme untuk daerah dapat bervariasi 

asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan 

dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu di 

pahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapakan 

sebagai dasar  perhitungan penetapan  nilai besarnya pajak reklame. 

NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis 

pemasangan reklame, cara perhitungan NSR ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan 

bahwa NSR akan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan 

persetujuan DPRD/Kota yang bersangkutan dengan pedoman pada 

keputasan mentri dalam negri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan 

dengan keputusan Bupati/Wali kota. pada dasarnya nilai sewa 

reklame dihitung dengan mempertimbangkan
87

 : 

1) Nilai besarnya biaya pemasangan reklame. 

2) Besarnya nilai pemeliharaan reklame 

3) Jenis dan jangka waktu pemasangan reklame. 

4) Nilai strategis lokasi. 

5) Ukuran media reklame. 
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Yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

(NJOPR), NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, 

konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan 

pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan 

transportasi yang bersangkutan  dan lain sebagainya sampai dengan 

bangunan reklame sesuai dengan bangunan reklame selesai 

dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat 

yang diizinkan. 

Nilai NJOPR didasarkan pada besarnya komponen biaya 

penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator : 

1) Biaya pembuatan/kontruksi. 

2) Biaya pemeliharaan. 

3) Lama pemasangan. 

4) Jenis reklame. 

5) Luas bidang reklame. 

6) Ketinggian reklame. 

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) atau Nilai 

Strategis Lokasi (NSL)  adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada 

titik pemasangan reklame, berdasarkan kriteria kepadatan 

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang 

usaha. Pehitungan nilai strategis didasarkan pada besarnya ukuran 
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rekalme, dengan indikator : Nilai Fungsi Ruang (NFR), lokasi 

pemasangan; Nilai Fungsi Jalan (NFJ); dan Nilai Sudut Pandang 

(NSP)
88

. 

Berdasarkan Perwaturan Wilyah (PERWIL) kota Bandar 

Lampung No 18 tahun 2014 Bab III Pasal 4 ayat 3, nilai sewa 

reklame  sebagaimana di maksud pada ayat (1)  dihitung dengan 

memperhatikan  nilai dasar reklame atau NJOP reklame berdasarkan 

jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka 

waktu penyelenggaraan, dan ukuran reklame, dan pada pasal 6 ayat 1 

bahwasanya tarif pemungutan pajak reklame adalah sebesar 25%.
89

, 

dengan rumusan
 
: 

 

 

    Penjelasan: 

    NSR : Nilai Sewa Reklame 

NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame 

NSL :Nilai Strategis Lokasi 
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Tarif pajak Kota Bandar Lampung yang ditetapkan adalah nilai sewa 

reklame dalam perhitungan atas, dengan tarif pajak reklame 

ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

   Tabel 4 

Contoh perhitungan pajak reklame di BPPRD kota Bandar 

Lampung 

Tanggal 

masuk 

Nama wajib 

pajak 

Nilai sewa 

reklame 

tarif Pajak 

(25%) 

25/02/2017 Smartphone 

OPPO 

Rp. 5.540.500 25% Rp. 1.385.125 

16/01/2017 Smartphone 

Vivo 

Rp. 3.550.100 25% Rp 887.525 

 

02/01/2017 Samsung Rp. 4.450.000 25% Rp 1.112.500 

 Sumber data :BPPRD kota Bandar lampung, Data diolah tahun 2017 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tarif yang di kenakan sebagai 

dasar perhitungan pajak di sesuaikan dengan kemampuan wajib pajak di 

kota Bandar Lampung yang menerapkan tarif 25%  

6. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Pajak Reklame  

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di 

tetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara 

sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara 

dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosaial, politik dan tujuan 

tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara
90

.  

Sedangkan menurut Zallum dalam buku Gusfahmi berpendapat 

bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum 

muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 
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yang di wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang 

atau harta
91

. 

Oleh sebab itu dari beberapa pengertian diatas, dalam 

pemungutan pajak harus terdapat lima unsur penting dalam syariah, 

yakni: 

a. Diwajibkan oleh karena Allah Swt. 

b. Objeknya Harta. 

c. Subjeknya kaum muslimin yang mampu. 

d. Tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan negara. 

e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 

diatasi oleh Uli Amri (pemerintah)
92

. 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame 

sedangkan pengertian reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, 

atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh 

umum
93

. Dimana pada masa Rasullulah dan Sahabat belum ada ketentuan 

yang mengatur tetang pemungutan pajak dari penyelenggaraan reklame 

tersebut. Namun pada prinsipnya, dana pajak digunakan baik dimasa 

Rasullulah ataupun dimasa ini memiliki tujuan yang sama, dimana pajak 
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dipungut dan digunakan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan 

umum seluruh masyarakat dalam suatu negera. sehingga pajak memiliki 

fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas secara efektif. Selain untuk 

menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dimana pajak juga harus 

lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh 

masyarakat jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai public 

service dan jaminan sosial masyarakat. Begitu pula dengan hasil 

pemugutan pajak reklame, pemungutan pajak reklame adalah ketentuan 

Ulil Amri yang Tujuan dari pemungutan pajak reklame adalah sebagai 

salah satu pendapatan bagi daerah. Dari pemungutan pajak reklame 

tersebut, pendapatan dari hasil pemugutan pajak reklame yang masuk ke 

kas daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membantu dalam 

menunjang pembangunan, karena dana pemerintah tidak mencukupi 

untuk membiayai berbagai penegeluaran, yang apabila pengeluaran 

tersebut tidak dibiayai akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah 

kemudharatan adalah juga suatu kewajiban bagi kaum muslimin dimana 

sesuai dengan kaidah usul fiqih: ma layatimu al-wajibu billa bihi fahuwa 

wajibun ( suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, 

maka sesuatu itu hukumnnya wajib
94

. Segala aspek kegiatan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk 

kemaslahatan, meningkatka kesejahteraan umat dan menjaga 

keberlangsungan roda pemerintahan karena dengan hasil pemungutan 
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pajak reklame dapat membantu pemerintahan daerah dalam membiayai 

segala aspek kegiatan daerah yang menjadikan pemerintah daerah adalah 

sebagai public service yang dituntut untuk mampu melayani masyarakat 

luas dan njuga menjadi sebagai hubungan timbal balik antara pemerintah 

daerah dan juga masyarakat karena telah membantu pemerintah daerah 

dalam melakukan pembangunan dengan cara memenuhi kewajibannya 

yakni membayar pajak kepada pemerintah dan melaksanakan perintah 

Uli Amri. 

Dalam Islam, hakikatnya reklame atau periklanan merupakan 

tindakan memuji  atau mengelu-elukan  atas sutau barang atau jasa yang 

di tawarkan, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari pujian yang benar 

atau tidak benar atau mengandung kebohongan. Dalam keadaan ini, 

apabila iklan yang mengandung pujian tersebut bersifat nyata atau benar, 

tidak mengandung unsur kebohongan maka iklan tersebut hukumnya 

harus, apabila iklan tersebut mengandung informasi yang sebelumnnya 

tidak diketahui oleh pengguna tentang barang atau pengkhitmatan yang 

di tawarkan.  

Jika iklan mengandung pujian yang tidak benar, maka perbuatan 

ini diharamkan karena iklan ini terdapat kebohongan dalamnya atau 
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melakukan penipuan. Oleh karena itu periklan dalam perspektif Islam 

harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut
95

: 

a. Tauhid, tauhid adalah prinsip utama periklanan dalam pespektif 

Islam. Menurut Radzi Otman (2005) tauhid merupakan suatu 

keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang Esa 

saja, yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Prinsip 

tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya 

Allah SWT yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. 

Keimanan kepada Allah SWT memberikan suatu kekuatan kepada 

iklan untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT 

dan Rasullnya. Dengan prinsip tauhid tersebut, maka dalam 

kaitannya dalam sebuah iklan harus lah memiliki kriteria-kriteria:  

menggunakan pakaian yang menutup aurat (sebagai penghias diri), 

tidak bersumpah didalam iklan dan berpenampilan berakhlak serta 

sopan. 

1. Menggunakan pakaian yang menutup aurat. Berpenampilan 

menarik dan berakhlak sopan dalam suatu iklan sangatlah 

penting untuk mencitakan suatu image. Akan tetapi penampilan 

dalam iklan harus lah sopan dan berakhlak yang mengandung 

nilai-nilai Islam. Sopan dan berakhlak baik dalam tutur kata 

maupun dalam semua gerakan dalam iklan (televise). Selain 

senang dilihat dengan penampilan iklan yang baik dan sopan 

                                                             
95 

Teuku Meldi Kusuma, Prinsip dan Kriteria Periklanan dari Perspektif Islam, Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi , Universitas Syiah Kuala, Juni 2012, hlm. 108 



87 

Allah SWT juga mencintai orang-orang yang beraklak baik dan 

membenci mereka yang tidak mengenal sopan santun. Sabda 

Rasullulah SAW: “ Tiada sesuatu yang lebih berat timbangan 

seorang mukmin di hari kiamat dari pada aklak yang baik. Dan 

Allah SWT membenci orang yang keji mulutnya atau 

perbuatannya” ( H.R Tirmidzi). 

2. Perjanjian yang tepat. Banyak sumpah palsu dalam iklan 

menjadi suatu delima masa kini. Banyak iklan yang mengatakan 

bahwa keluarannya paling baik atau paling berguna 

pengkhidmatannyayang paling selesa tiada duannya. Sumpah  

tersebut dalam islam sangatlah dilarang. Apalagi bila sumpah 

palsu tersebut berkaitan dengan hadiah yang akan diberikan 

kepada pengguna dan harga yang sedikit. Allah berfirman  

“sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan 

sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 

mendapatkan bagian (pahala) di akhirat, dan allah tidak akan berkata-

kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari 

kiamat dan tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang 

pedih”
96

. 

 

Tegasnya peringatan Allah tersebut, menjadi informasi bagi para 

pengiklanan dan pengeluaran bahwa dalam perspektif hukum Islam 

tidaklah melakukan sumpah terhadap suatu keluaran yang belum 

baik atau tidaknya. Apalagi dengan mengatakan bahwa produk atau 
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pengkhidmatan kita adalah yang paling murah atau sedikit dari yang 

lain dan bersumpah akan ada hadiah yang kesemuannya belum atau 

tidak pasti. Iklan haruslah menghindari janji-janji palsu yang 

merugikan pihak pengguna. 

b. Keadilan. Sikap adil yaitu termasuk diantara nilai-nilai yang telah 

ditetapkan oleh Islam dalam subuah aspek ekonomi Islam. Menurut 

yusuf Qardawi (2011) lawan kata sifat adil adalah kezaliman yang 

telah di haramkan oleh Allah SWT atas diri-Nya sebagaimana yang 

telah di haramkan Allah atas hamba-hambaNya. Allah mencintai 

orang orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang 

berbuat zalim. Menurut Qardawi, Islam telah mengharamkan 

hubungan perniagaan yang mengandung kezaliman dan mewajibkan 

terpenuhinya keadilan yang diwujudkan ddalam setiap hubungan jual 

beli dan kontrak perniagaan. Dalam dunia periklanan keadilan dapat 

diwujudkan dengan tidak menjelekan pengeluaran da pengkhidmatan 

lainnya atau tidak mecela atau mengada-ada yang menimbulkan 

ketidak adilan atau kezaliman terhadap pengeluaran lainnya dan 

terhadap pengguna, keadilan dalam iklan juga dapat diwujudkan 

denganmengingatkan terhadap pengguna atas suatu pengeluaran 

yang berguna dan baik, sehingga tidak merugikan hak-hak 

pengguna. Hal tersebut yang harus diperhatikan dalam iklan agar 

terwujudnya suatu keadilan dan menjauhkan kesaliman terhadap 

pengeluaran lainnya dan terhadap pengguna. 
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c. Tidak mencela. Mencela dan mengolok-olok keluaran atau 

pengkhidmatan lainnya seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa 

dalam iklan, walau secara langsung tidak mengatakan suatu keluaran 

lain jelek atau tidak baik. Menurut Qardawi (2001) dlam mengolok-

olok terdapat unsur kesombongan yang tersembunyi dan penghinaan 

kepada orang lain, serta menunjukan suatu kebodohannya tentang 

neraca kebajikan disisi Allah SWT. Dengan demikian suatu iklan 

harus memegang unsur yang murni tanpa mecela atau mengolok-

olok produk aau jasa perusahaan lainnya. 

d. Amanah. Iklan boleh dijadikan media penyampaian amanah, amanah 

merupakan salah satu moralitas keimanan. Allah SWT menyebut 

sifat-sifat orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang 

menjaga memelihara amanah: “dan orang-orang yang amanah dan 

memelihara janjinya”
97

. Rasulullah sebagai seorang peniaga juga 

terkenal dengan sifatnya yang amanah. Dalam prinsip amanah 

terdapat kriteria asas yang boleh di selerasikan dengan iklan, yaitu 

kejujuran, tidak memuji berlebihan, jaminan untuk pengkhidmatan
98

. 

B. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis juga mengambil refrensi dari beberapa 

penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses 
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penelitian. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, 

antara lain: 

1. Rizky Indrawan (2014) dengan judul “pengaruh kontribusi pajak 

reklame terhadap pendapatan asli daerah”. Lokasi penelitian dilakukan 

di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dari hasil penelitiannya 

kotribusi pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandung. Besarnya pengaruh kontribusi 

pajak reklame terhadp pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,2%, 

sementara sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh pajak yang lainnya. 

2. Isti Dwi Utami Dan Dewi Kusuma Wardani (2014) Fakultas Ekonomi, 

Universitas Sarjanawiyati Yogyakarta Dengan Judul Penelitian “ 

Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bantul”. Lokasi penelitian di Dinas 

Penadapatan Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitiannya bahwa 

kontribusi pajak reklame dan retribusi parkir secara simulat 

berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul, namun retribusi parkir 

berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Bantul. Dalam 

penelitian ini yang paling domonan pengaruhnya adalah dari Retribusi 

daerah. 

3. Reny Rinawati (2011) Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Surabaya, 

Dengan Judul Penelitian “Analysis Pengaruh Pemungutan Pajak  

Reklame Tehadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Surabaya”. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kota 
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Surabaya. Dari hasil penelitiannya bahwa pemungutan pajak reklame 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Surabaya, namun penerimaan pajak reklame pada Kota 

Surabaya memilki hubungan yang kuat dan positif atau searah. 

Tabel 2.1 

Rangkuman Hasil Penelitian 

No Nama dan Judul Kasus Variabel Hasil Atau 

Kesimpilan 

1 Tamita Kusuma 

Dewi (2014) 

dengan judul 

“analisis 

penerimaan pajak 

reklame Kabupaten 

Bandung”, lokasi 

penelitian 

dilakukan di Dinas 

Pendapatan dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Kabupaten 

Bnadung 

Bagaimana 

potensi 

penerimaan 

pajak 

reklame di 

kabupaten 

Bandung 

periode 

tahun 2008-

2013 

Realisasi 

penerimaan 

pajak 

reklame, 

target pajak 

reklame 

Dari hail penelitian 

potensi pajak 

reklame sangat 

potensial. Target 

penerimaan pajak 

reklame yang 

diterapkan 

pemerintah 

Kabupaten Bandung 

selalu meningkat 

dari tahun ke tahun 

dan realisasinya tiap 

tahun mengalami 

peningkatan. 

 

  2  Rizky Indrawan 

(2014) dengan 

judul “pengaruh 

kontribusi pajak 

reklame terhadap 

pendapatan asli 

daerah”,studi kasus 

di Kota Bandung  

Bagaimana 

kontribusi 

pajak 

reklame 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) Kota 

Bandung. 

 Pajak 

reklame (X), 

pendapatan 

asli daerah 

(Y) 

Dari hasil 

penelitiannya 

kotribusi pajak 

reklame tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota 

Bandung. Besarnya 

pengaruh kontribusi 

pajak reklame 

terhadp pendapatan 

asli daerah adalah 

sebesar 4,2%, 

sementara sisanya 

sebesar 95,8% 
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dipengaruhi oleh 

pajak yang lainnya. 

 Isti Dwi Utami Dan 

Dewi Kusuma 

Wardani (2014) 

Fakultas Ekonomi, 

Dengan Judul 

Penelitian “ 

Pengagaruh Pajak 

Reklame Dan 

Retribusi Parkir 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten 

Bantul 

Apakah ada 

pengaruh 

anatara 

pajak 

reklame dan 

retribusi 

parkir 

terhadap 

Pendapatn 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Bantul? 

Pajak 

Reklame 

(X1), 

Retribusi 

parkir (X2), 

Pendapatan 

Asli Daeah 

Kabupaten 

Bantul (Y) 

kontribusi pajak 

reklame dan 

retribusi parkir 

secara simulat 

berpengaruh 

terhadap PAD 

Kabupaten Bantul, 

namun retribusi 

parkir berpengaruh 

positif terhadap 

PAD Kabupaten 

Bantul. Dalam 

penelitian ini yang 

paling domonan 

pengaruhnya adalah 

dari Retribusi 

daerah. 

4 Reny Rinawati 

(2011) Fakultas 

Ekonomi, 

Universitas Negri 

Surabaya, Dengan 

Judul Penelitian 

“Analysis Pengaruh 

Pemungutan Pajak  

Reklame Tehadap 

Upaya Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Surabaya”. 

Bagaimana 

pengaruh 

pemungutan 

pajak 

reklame 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Surabaya? 

Pajak 

Reklame(X), 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y) 

Dari hasil 

penelitiannya bahwa 

pemungutan pajak 

reklame tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Pendatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Surabaya, namun 

penerimaan pajak 

reklame pada Kota 

Surabaya memilki 

hubungan yang kuat 

dan positif atau 

searah. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, 

dilaksankan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong 

royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan 
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daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, baik jangka 

panjang, maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan 

daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan 

daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi 

daerah. 

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah 

kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang digunakan dalam upaya pembangunan daerah. 

Dalam Islam Pajak merupakan merupakan kewajiban tambahan 

setelah zakat yang merupakan  sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat 

Muslim dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, 

dan lain-lain. Dalam pemungut pajak, khusunya pajak reklame, Islam 

memiliki prinsip keadilan  dimana prinsip keadilan merupakan pilar 

penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk  menghalangi 

timbulnya ketidakseimbngan, begitu juga dengan tarif yang ditetapkan 

pemerintah untuk pemungutan suatu pajak dimana  harus ada prinsip 

keadilan agar dalam pemungutan pajak tersebut jauh dari 

ketidakseimbangan. 

Pajak daerah merupakan asset pemerintah daerah yang digunakan 

untuk membiayai penyelnggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
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daerah. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 

yang cukup potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan 

optimalisasi. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan 

penerimaan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota 

sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil 

dari penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya 

masing-masing. 

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri, 

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi untuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus 

meningkatkan  sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dimana pajak reklame murupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), yaitu pajak daerah. Dengan demikian pajak reklame merupakan 

komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menguji pengaruh pemungutan pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung perspektif ekonomi 

Islam terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemungutan 

pajak reklame sebagai PAD kota Bandar Lampung. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen yang digunakan adalah pajak reklame dan variabel dependen 

yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung. Berikut meupakan skema kerangka pemikiran mengenai 
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Pajak reklame (X) 

  

 

( 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bandar 

Lampung (Y) 

Pengaruh Pajak Rekalme Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

D. Hipotesi Penelitian 

Hipotesa adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan
99

. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan  baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesa yang akan diuji  dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y, dimana 

variabel nol (Ho) yaitu suatu hipotesa tentang tidak adanya  hubungan, 

umumnya diformalisakan untuk ditolak, sedangkan hipotesa alternative 

(Ha) merupakan hipotesa yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, 

masing-masing hipotesa tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

Ho : Pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung. 

                                                             
99 

Arfida, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 51 
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Ha : Pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-

penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik, 

untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data, 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang telah 

ditetapkan atau mendapatkan penjelasan mengenai besarnya 

kebermaknaan dalam model yang dihoptesakan sebagai jawaban atas 

masalah yang telah dirumuskan
100

. Metode ini sebagai metode ilmiah 

karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, 

terukur, rasional, dan juga sistematis
101

. Selain itu peneliatan 

menggunakan metode kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan 

banyak angka, mulain dari pengumpulan data penafsiran dengan angka-

angka tersebut, serta hasil akhirnya. 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (Field 

Research). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

                                                             
100 

Rully Indrawan, Poppy Yaniwati, Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan 

Campuran, Reflika Aditama, Bandung, 2014 hlm 141 
101

 Sugiyanto,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Alfabeta, 

Bandung:2014), hal. 7 
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lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga atau 

masyarakat
102

. 

2. Sifat penelitian 

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif 

analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang 

berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis, dan menginterpresentasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi atau ada
103

. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan 

tentang pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kota Bandar Lampung ditinjau dalam perspektif ekonomi  

Islam. Selain itu penulis menggunakan kepustakaan guna membantu 

melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data ini 

diperoleh baik dari buku, dokumen, catatan, literature ataupun laporan 

hasil terdahulu analisis pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah  (PAD). 

B. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan  data sekunder, 

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari, dalam penelitian ini data  

                                                             
102 

Sumadi Suryabrata, Metodologin Penelitian, ( Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011), 

hlm. 22 
103 

Sumadi Suryabrata, ibid, hlm. 18 
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primer adalah wawancara dengan pihak yang bertugas dan  mengurus data 

penerimaan pajak dan retribusi daerah khususnya pajak reklame di Dinas 

Pendapatan Kota Bandar Lampung yankni Ardhan Syahril selaku kepala 

bidang pajak reklame dan salah satu biro iklan (biro iklan Davis) yang 

menjadi salah satu wajib pajak reklame yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti 

dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian yang diperoleh dari studi pustaka
104

. Adapun wujud dari data 

sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini adalah data jumlah realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak reklame, kontribusinya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beberapa data lainnya yang 

sangat terkait dengan tema penulisan penelitian ini yang didapat dari Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selaku pihak yang berwenang 

dalam pengelolaan pajak daerah Kota Bandar Lampung. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat diguanakan 

untuk melakukan penelitian untuk mengumpulkan data
105

, berikut adalah 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

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

                                                             
104 

Poltak Sinambela Lijan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Graha Ilmu, 

Yogyakarta:2014) 
105 

Suharismo Arikunto, Menejemen Penelitian, (PT Rinekan Cipta, Jakarta:2016), hlm 45 
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tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian 

untuk mendukung data yang sudah ada
106

. Selain itu Pengambilan data 

penelitian ini secara langsung ke tempat penelitian yaitu Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung  

tentang pajak reklame serta ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 

memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari data dengan 

cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak 

yang dianggap dapat memberikan data atau keterangan terpercaya. 

Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan, yakni di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandar Lampung  yang bertugas dalam pengelolahan dan 

penanganan pajak dan retribusi daerah khususnya pajak reklame yakni 

Ardhana Syahril dan salah satu biro iklan yang ada di Kota Bandar 

Lampung (biro iklan Davis) 

D. Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalis asli yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik 

                                                             
106 

Suharismo Arikunto, ibid, hlm. 33 
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kesimpulannya
107

. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi 

semua data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

khususnya Pajak Reklame di Kota Bandar Lampung periode tahun 

2010-2015, wawancara dengan indikator pajak, asas-asas pemungutan 

pajak, sistem pemungutan pajak, dan unsur-unsur pemungutan pajak 

dalam ekonomi Islam. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut
108

. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan Sampling Purposive dengan dijadikan sampel yaitu 

semua data realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandar 

Lampung periode tahun 2010-2015 dengan pertimbangan bahwa Pajak 

Reklame merupakan pajak daerah yang menduduki posisi ke 4 setelah 

pajak lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak 

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam 

penerimaan PAD. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. 

 

 

 

                                                             
107 

Sugiono Op. Cit. hlm. 117 
108 

Wiratna Sujarweni,  Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Pustaka Baru Press, 

Yogyakarta: 2015), hlm. 81 
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E. Definisi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat adalah  variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adaya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu variabel 

terikat  yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung. Untuk mengukur PAD suatu daerah menggunakan indokator  

yakni dengan menjumlahkan semua yang menjadi sumber-sumber PAD 

itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari BUMD dan 

pendapatan lain-lain yang sah.  

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak reklame 

dari tahun 2010-2015 di Kota Bandar Lampung. Dan indikator untuk 

mengukur pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame. 

F. Alat Analisis Data 

Teknik analitis data penelitian ini adalah menggunakan model 

regresi linier sederhana, regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel 
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dengan satu variable lain
109

, sedngkan regresi linier sederhana ialah 

membandingkan antara satu variabel bebas dengan satubuah variabel terkait, 

mengolah data menggunakan program SPSS Persamaan Regresi dinyatakan 

sebagai berikut: 

 Y = α + b1X1  

 Dimana : 

 Y = Pendapatan Asli Daerah 

 α = Konstanta/koefisien 

b = Koefisien Regresi 

X1 = Penerimaan Pajak Reklame  

G. Uji Asumsi Klasik 

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y), maka peneliti ini menggunakan analisis regresi linier untuk 

membandingkan dua variabel yang berdeda. Dimana dalam uji asumsi 

klasik ini menggunakan Uji Normalitas.  

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual  

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan program SPSS dengan pengujian kolmogrov-snirnov dengan 

                                                             
109 

Rohmad, Suprayitno, Penghantar Statistik, (Kalimedia Yogyakarta:2015)  h. 183 
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tingkat signifikasi/level of signification (α) sebesar 5% atau 0.05.
110 

adapun 

hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

Ho :Data terdisribusi Normal (Ho diterima) 

Ha :Data tidak terdistribusi Normal (Ho ditolak) 

Dasar pengambilan keputusa penerimaan dan penolakan Ho adalah 

sebagai berikut: 

Ho diterima jika nilai probabilitas/p-value pada kolom Asymp.Sig. (2-tailed) 

> level of significance (α) (0,05). 

 Ho ditolak jika nilai probabilitas/p-value pada kolom Asymp.Sig. (2-tailed) 

<= level of significance (α) (0,05)
111

. 

H. Uji Hipotesi 

Uji statistik T atau uji parsial merupakan metode pengujian koefisien 

regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara persial terhadap 

variabel dependen, dimana yang menjadi variabel independen merupakan  

pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi variabel 

dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, 

pengambilan keputusan uji hipotesis secara persial juga didasarkan pada 
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Suyanto Danang, Analisis Validitas & Asumsi Klasik, Dwi (Pustaka, Jakarta : 2011) 

hlm. 29 
111 
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nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengelolaan data melalui 

program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut
112

: 

1). Jika probabilitas >0,05 maka H0 diterima  

2). Jika probabilitas <0,05 maka H0 ditolak 
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Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Esisi Revisi ke 2, (Raja Grafindo 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian (Kota Bandar Lampung) 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. 

Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, 

politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat 

kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak 

di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan 

perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga 

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar 

Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.
113

 

Sebelum tanggal 18 maret 1964 provinsi Lampung merupakan 

Kerisedenan. Berdasarkan peraturan pemerintah peggantian Undang-

undang No.3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No 14  

tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi profinsi 

Lampung dengan Ibu Kotanya Tanjung Karang- Teluk Betung. 

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah No 24 tahun 1983. Kota 

Madya daerah tingkat II Tanjung Karang-Bandar Lampung terhitung 

sejak tanggal 17 juni 1983, dan sejak Tahun 1999 berubah menjadi nama 

menjadi Kota Bandar Lampung. 

                                                             
113

 Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Op. Cit. h.xxxvii. 
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Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1975 dan peraturan 

pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota 

Bandar Lampung di mekarkan dri 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 

9 kecamatan dan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan 

Gubernur/ KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 

Tanggal 6 Juli 1988, serta surat persetujuan MENDAGRI  nomor 

140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran keluarahan di 

wilayah Kota Bandar Lampung, maka Bandar Lampung dimekarkan 

menjadi 9 kecamatan dan 84 keluarahan. Kemudian berdasarkan 

peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 04 Tahun 2001 tentang 

pembekuan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, 

maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan. 

Pada tahun 2012, melalui peraturan daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan 

kecamatan, yang kemudian diubah menjadi peraturan daerah Kota 

Bandar Lampung No 12 tahun 2012  

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di 

ujung selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Bandar Lampung 

terletak pada 5°20´ sampai dengan 5°30´ Lintang Selatan dan 105°28´ 

sampai dengan 105°37´ Bujur Timur. Ibukota provinsi Lampung ini 

berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera.  

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri 
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dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif  Kota Bandar 

Lampung dibatasi oleh : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan 

dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

a. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung 

merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian 

menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964,  keresidenan Lampung 

ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjung 

Karang- Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 

1983, dan sejak tahun 1999 berubah  nam menjadi Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan Undnag-Undang No. 5 Tahun 1975 dan 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah 
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maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 

Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Kemudian 

berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung 

Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat 

Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 

1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar 

Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 

Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang 

pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan 

Kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan 

dengan 98 Kelurahan. 

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan 

kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Perubahn Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, 

kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 

Kecamatan menjadi 20 Kecamatan dan pemekaran Kelurahan yang 

semula berjumlah 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan.  

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah 

dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan 

No Nama Walikota/KDH Tingkat II Periode Jabatan 

1. Sumarsono Periode 1956 - 1957 

2. H. Zainal Abiding P.A Periode 1957 - 1963 

3. Alimudin Umar, SH Periode 1963 - 1969 

4. Drs. H.M. Thabrani Daud Periode 1969 - 1976 

5. Drs. H. Fauzi Saleh Periode 1976 - 1981 

6. Drs. H. Zulkarnain Subbing Periode 1981 - 1986  

7. Drs. H.A Nurdin Muhayat Periode 1986 - 1995 

8. Drs. H. Suharto Periode 1996 - 2006 

9. Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd. Periode 2006- 2010 

10. Drs. H. Herman HN, MM Periode 2010 s.d. sekarang 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

b. Sarana Prasarana Kota Bandar Lampung 

1) Fasilitas Pendidikan 

Tingkat produktivitas atau kompetisi seseorang sangat 

ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang 

diikuti rasa percaya diri serta sikap dan prilaku yang inovatif. 

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Review RTRW Kota 

Bandar Lampung 2011-2030. 

2) Fasilitas Kesehatan 

Dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan didalam 

mengatasi masalah kesehatan maka Kota Bandar Lampung terus 

meningkatkan pelayanan dengan upaya pengadaan berbagai sarana 

dan prasarana kesehatan diantaranya adalah, rumah sakit, puskesmas, 

puskesmas pembantu, klinik bersalin, klinik dan posyandu. 
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c. Kedudukan dam Tugas Pokok BPPRD 

1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi yang 

memiliki tanggung jawab dlam pemungutan pendapatan daerah 

melalui pengkoordinasi dan lain sebagainya. Menurut peraturan 

walikota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2015 BAB II pasal 2 dinas 

pendapatan daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi 

daerah yang melaksankan urusan pemerintah daerah yang dimpin 

oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada walikota melalui sekertaris daerah 

2) Tugas Pokok BPPRD 

Adapun tugas pokok dari Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) menurut peraturan walikota Bandar 

Lampung dalam BAB II pasal 3 Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan pemerintah daerah yang diserahkan oleh walikota dibidang 

pengolahan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Pajak 

daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang 

pengelolaanya menjadi kewenangan dinas pendapatan daerah adalah 

terdiri dari
114

. 

                                                             
114

 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok 

Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendaptan Daerah Kota Bandar Lampung, Hlm 4 
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a) Pajak Hotel. 

b) Pajak Restoran. 

c) Pajak Hiburan. 

d) Pajak Reklame. 

e) Pajak Penerangan Jalan. 

f) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

g) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

h) Pajak lainnya yang diserahka pengelolaanya berdasarkan 

keputusan walikota. 

Menurut peraturan walikota Bandar Lampung pada BAB II PASAL 

4 dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang 

dimaksudkan pada pasal 3 peraturan ini, Dinas mempunyai tugas : 

a) Pengelolaan urusan adminitrasi keuangan dan penyusunan 

anggaran dinas. 

b) Perumusan kebijakan tehnis perencanaan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah 

sektor pajak daerah. 

c) Penyelenggaraan keiatan tehnis operasional pemunguta pajak 

daerah. 

d) Pengelolaan urusan pembukaan dan pelaporan pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. 
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e) Mengkoordinasikan bidang pendapatan daerah dengan unit dan 

instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

f) Pembinaan terhadap UPTD sesuai dengan lingkungan tugasnya. 

g) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pendapatan daerah. 

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinnya. 

3) Fungsi Organisasi BPPRD 

Menurut ketetapanj walikota Bandar Lampung BAB III 

pasal 5 susunan  organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerahdari Unsur dinas yang terdiri dari : 

a) Kepala Dinas. 

b) Sekertaris, membawahi : 

1) Sub bagian penyususnan program monitoring dan evaluasi. 

2) Sub bagian umum dan kepegawaian. 

3) Sub bagian keuangan. 

c) bidang perencanaan dan pengendalian operasional, membawahi: 

1) Seksi perencanaan dan eksitensifikasi pendapatan. 

2) Seksi pengendalian dan pengawasan. 

3) Seksi pengelolaan data dan informasi. 

d) Bidang pendapatan, membawahi : 

1) Seksi pajak daerah dan retribusi daerah. 
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2) Seksi dana perimbanga dan lain-lain pendapatan. 

3) Seksi penerimaan sumber lain-lain. 

e) Bidang pendaftaran dan penetapan, membawahi: 

1) Seksi pendaftaran. 

2) Seksi penetapan. 

3) Seksi keberatan dan angsuran. 

f) Bidang pembukuan dan pelaporan, membawahi: 

1) Seksi pembukuan penerimaan. 

2) Seksi pembukuan SKPD/RD. 

3) Seksi pelaporan penerimaan. 

g) UPTD 

h) Kelompok jabatan fungsional. 

2. Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data  

yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling.  Dari hasil olah data yang dilakukan dapat 

dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi 

sederhana. Data-data yang diperlukan dalam analisis ini diperoleh dari 

berbagai laporan tahunan yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah (BPPRD), seluruhan data yang diperoleh terdiri 

dari data target dan realisasi penerimaan pajak reklame, data target dan 

realisasi, ), jumlah kuantitas wajib pajak reklame, dan data target dan 

realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) di kota Bandar Lampung 
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Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui 

bagaimana pengaruh mekanisme pemungutan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.  

a. Pajak reklame 

  Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan 

pajak reklame di kota Bandar Lampung tahun 2010- 2015, yakni : 

Tabel 4.2 

Target dan Realisasi Pajak Rekalme tahun 2010-2015 

Tahun  Target Realisasi % 

2010 3.700.675.548 3.744.573.415 101,19 

2011 8.000.000.000 6.315.626.735 78,95 

2012 11.000.000.000 14.462.490.287 131,48 

2013 22.000.000.000 16.763.497.818 76,20 

2014 16.000.000.000 16.541.852.661 103,39 

2015 20.500.000.000 17.920.008.753 87,41 

Sumber :Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah kota Bandar 

lampung 

 

  Tabel tersebut merupakan tabel target dan realisasi 

penerimaan pajak reklame dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa relisasi 

penerimaan pajak reklame pada tahun 2010  yakni hanya sebesar 

3.744.573.415. pada tahun berikutnya yakni tahun 2011 mengalami 

kenaikan sebesar 6.315.626.735, pada tahun 2012 juga mengalami 

kenaikan sebesar  14.462.490.287, pada tahun berikutnya yakni 

tahun 2013 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan 

sebesar 16.763.497.818, dan ditahun berikutnya yakni tahun 2014 

realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan yakni 
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sebesar 16.541.852.661, dan realisasi penerimaan pajak reklame 

pada tahun 2017 yakni sebesar 17.920.008.753. menurut Ardhani 

Syahril selaku kepala bidang pajak reklame mengatakan bahwa 

penurunan pajak reklame di tahun 2014 di karenakan terdapat 

banyak penurunan reklame pada tahun tersebut sehingga berdampak 

pada realisasi penerimaan pajak reklame. 

Tabel 4.3 

Jumlah kuantitas wajib pajak reklame 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah kota Bandar 

lampung 

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa kuantitas wajib 

pajak reklame dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kuantitas pajak reklame 

sebesar 1371, pada tahun berikutnya yakni tahun 2012 kuantitas 

wajib pajak reklame mencapai 1967, ditahun 2013 kuantitas wajib 

pajak reklame 2013 mencapai dan terus mmeningkat hingga tahun 

2014 yakni sebesar 3222. 

Menurut keterangan bapak Ardhani Syahril selaku kepala 

bagia paja rekalme mangatakan bahwa jumlah kuantitas wajib pajak 

yang naik tapi tidak sebanding dengan hasil realisasi yang cenderung 

turun dari tahun sebelumya dikarenakan di tahun tersebut memang 

Tahun Kuantitas Wajib Pajak 

2010 - 

2011 1371 

2012 1967 

2013 2411 

2014 3222 
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jumlah wajib pajak rekalme mengalami kenaikan tetapi cenderung 

pada jenis-jenis rekalme kecil, seperti reklame yang di toko 

usahannya, namun ditahun tersebut banyak jenis-jenis rekalme besar 

yang turun padahal jenis reklame besar lah yang menjadi pemasukan 

besar dari pemungutan pajak reklame, dan di gantikan oleh reklame-

reklame dari pemerintah daerah, dimana reklame-reklame yang 

berasal dari pemerintah daerah tidak dapat dipungut pajaknya. 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Adapun data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

kota Bandar Lampung tahun 2010 sampai dengan 2015. 

Tabel 4.4 

Target dan Realisasi PAD tahun 2010-2015 

Tahun Target Realisasi % 

2010 84.167.470.269,17  86.692.399.700,41 103,00 

2011 163.425.364.517,08 162.772.590.331,88 99,60 

2012 292.293.509.494,65 290.008.025.238,22  99,23 

2013 418.111.740.815,52 359.628.303.287,61 86,01 

2014 495.200.463.931,26 387.175.943.391,90 78,19 

2015 796.108.142.606,24 394.899.945.876,48 51,35 

Sumber Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah kota Bandar 

lampung 

 

Dari tabel penerimaan realisasi PAD di atas dapat kita ketahui 

bahwa penerimaan  realisasi PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 merupakan 

penerimaan PAD yakni hanya sebesar 86.692.399.700,41, dan 

penerimaan terbesar PAD pada tahun 2011 sebesar 162.772.590.331,88, 
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pada tahun berikutnya yakni tahun 2012 realisasi penerimaan PAD 

sebesar 290.008.025.238,22, dan di tahun 2013 sebesar 

359.628.303.287,61, tahun 2014 realisasi penerimaan PAD sebesar 

387.175.943.391,90, dan pada tahun 2015se besar 394.899.945.876,48, 

ari tabel tersebut kita dapat ketahui bahwa realisai penerimaan  pajak 

reklame terkecil yakni pada tahun 2010, dan realisasi penerimaan pajak 

rekalme terbesar yakni pada tahun 2015. 

B. Pengujian Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah ada sebelumnya 

harus diuji agar memenuhi persyaratan normalitas, alat uji yang 

digunakan adalah uji one sample kolmogrov-smirnov. Data dinyatakan 

terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan kolmogrof-smirnov 

terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 
Residual 

N 8 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,35857749 

Most Extreme Differences 

Absolute ,142 

Positive ,142 

Negative -,114 

Kolmogorov-Smirnov Z ,403 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,997 

Sumber : data diolah 2017 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dengan 

menggunakan metode one sampel komogrov-smirnov menunjukkan 

bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen 

pada jumlah sampel (N) sebesar 8 adalah 0,997.  Dengan demikian, data 

dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya 

lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,997 > 0,05 sehingga model 

regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  
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2. Uji Regresi Linear Sederhana  

Tabel 4.6 

Uji Linear Sederhana 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 
15160877174,92

2 
21534305

841,556 
 ,704 ,520 

PajakReklame 20,993 1,563 ,989 13,431 ,000 

a. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah 

Sumber : data diolah 2017 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi sederhana. Regresi sederhana berguna untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel predictor terhadap satu variabel kriterium atau 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis 

regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh mekanisme pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan 

asli daerah dalam pesrspektif ekonomi Islam (studi kasus di kota Bandar 

lampung tahun 2010-2015). Formulasi persamaan regresi berganda 

sendiri adalah sebagai berikut: 

                                     Y= a + b1X1 + e 

 

Y = 15160877174,922 + 20,993 X +e 

 

Dimana:  a    = konstanta = 15160877174,922 

              X1   = Pajak Reklame      = 20,993                                              
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui peranan  variabel 

independen yaitu pajak reklame terhadap PAD. Kabupaten Pesisir 

Barat. Hasil uji T adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

 Uji Linier Sederhana 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
15160877174,92

2 

21534305

841,556 

 ,704 ,520 

PajakReklame 20,993 1,563 ,989 13,431 ,000 

a  Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah 

Sumber  : data diolah 2017 

 

Berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada 

tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pajak reklame 

berpengaruh terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Variabel 

pajak reklame dengan t hitung sebesar 13,431 lebih besar dari  t 

tabel yaitu sebesar 2,77645  t hit > t tabel atau nilai signifikan lebih 

kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 (0,000 > 0,05). 
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C. Pembahasan  

1. Pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) 

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Tujuan 

dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan, baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Untuk 

memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana 

yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari 

pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh 

pemerintah daerah khususnya kota Bandar Lampung untuk berbagai 

tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, 

untuk mengatur perekonomian, balas jasa untuk suatu pelayanan dan 

keamanan, dan juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya 

yang mengatur tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku 

ekonomi masyarakat atau seseorang, di dalam pemungutan pajak terdapat 

hubungan timbal balik yakni antara pemungut pajak yaitu pemerintah 

dengan  wajib pajak atau masyarakat hal ini sesuai dengan teori 

perjanjian. Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak diwajibkan 

atas hubungan timbal balik negara dengan anggota masyarakat. Teori ini 

memandang bahwa pajak itu dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh 

pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, 
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dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara 

negara dengan warganya. Buah pikiran ini adalah berdasrkan pada teori 

“perjanjian sosial” yang dikatakan oleh Jean Jacques Rousseau mengenai 

asas negara. Pendukung teori timbal balik antara negara dengan 

pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran. Mirabau berpendapat: 

“pajak adalah pembayaran dimuka yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap perlindungan sekelompok manusia. Ini berarti perjanjian itu ber 

akad jual beli’, sedangkan adam smith menilai bahwa “ perjanjian itu 

berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Pajak merupakan sumber 

penerimaan yang sangat penting dalam menopang pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari dalam pemerintah daerah. besar 

kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah, baik untuk 

pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. Pajak daerah sebagai 

instrument fiskal yang merupakan penerimaan daerah kemudian menjadi 

suatu investasi pemerintah dan digunakan untuk memenuhi kemakmuran 

rakyat.  

Pajak daerah terdiri dari beberapa macam dan salah satunya 

adalah Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut 

atas penyelenggaraan reklame dimana Pajak reklame tersebut dikenakan 

atas alasan bahwa pajak reklame digunakan sebagai media untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa 

yang dapat dilihat atau dapat didengar dalam suatu tempat tertentu, 

kecuali yang dilakukan pemerintah.  
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Sebagai salah satu pusat Ibu kota provinsi dan juga pusat 

pemerintahan yang menjadi acuan daerah-daerah yang ada di Provinsi 

Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pendapatan daerah 

yang tinggi, hal itu dikarenakan Kota Bandar Lampung merupakan pusat 

kota dan juga sebagai pusat bisnis dimana Kota Bandar Lampung 

memiliki tingkat laju pertumbuhan yang tergolong pesat yang 

menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai tempat yang strategis bagi 

para pelaku bisnis dalam melakukan produksi dan pemasaran produk, 

banyak strategi-strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam 

memperkenalkan barang atau jasa  ke pasar, salah satu strategi yang 

dilalukan oleh pengusaha dalam memperkenalkan dan memasarkan 

produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahan  meningkat serta 

memperluas pangsa pasar perusahaan adalah  melalui media periklanan 

(reklmae).  

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan  Pajak 

dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung khususnya data 

target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2014 menunjukan bahwa kuantitas wajib pajak reklame terus 

mengalami peningkatan walaupun realisasinya mengalami penurunan 

pada tahun 2014.  

Hal yang menyebabkan penurunan realisasi penerimaan pajak 

reklame ini menurut Ardhana Syahril selaku kepala bidang pajak reklame 

dikarenakan pada tahun 2014 banyak wajib pajak yang menurunkan iklan 
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mereka dari papan reklame sehingga tidak adanya pembayaran pajak 

dimana hal tersebut tentu mempengaruhi penerimaan pajak atas pajak 

reklame.  

Penggunaan reklame sebagai media periklanan tentunya bukan 

hanya menguntungkan pihak yang menyelenggarakan reklame tetapi juga 

menjadi salah satu pendapatan untuk daerah Kota Bandar Lampung 

dimana dengan penyelenggaraan reklame tersebut dapat di pungut biaya 

pajak, yaitu pajak reklame. Sehingga dari peningkatan wajib pajak 

khusunya reklame tersebut diharapkan mampu meningkatan pendapatan 

daerah Kota Bandar lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dalam 

penelitian yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan 

bahwa dari kedua variabel yang diteliti yaitu satu variabel independen 

(pemungutan pajak reklame) dan satu variabel dependen (Pendapatan 

Asli daerah) berpengaruh secara simultan hal ini ditunjukkan dengan uji  

yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 

(0,000 > 0,05). Dari hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel pajak reklame berpengaruh terhadap PAD di Kota Bandar 

Lampung. Variabel pajak reklame dengan t hitung sebesar 13,431 lebih 

besar dari  t tabel yaitu sebesar 2,77645  t hit > t tabel atau nilai 

signifikan lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 (0,000 > 0,05). 
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Dan dari persamaan regresi Y= a + b1X1 + e menunjukkan 

bahwa Y = 15160877174,922 + 20,993 X +e. Koefisien – koefisien 

persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 

sebesar 15160877174,922 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen lainnya bernilai nol, maka variabel pendapatan asli daerah 

mengalami kenaikan sebesar 15160877174,922 satuan. 

b. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi positif 

dengan penyerapan tenaga kerja b1= 20,993 bertanda positif sebesar 

20,993 artinya menunjukkan apabila setiap kenaikan 1% pajak 

Reklame maka penerimaan PAD akan mengalami kenaikan sebesar 

20,993. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi 

hubungan positif antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah. 

Jika semakin bertambah jumlah penerimaan pajak reklame di Kota 

Bandar Lampung maka semakin meningkat penerimaan PAD di Kota 

Bandar Lampung. Sebaliknya, jika semakin berkurang jumlah 

penerimaan pajak reklame maka semakin menurun penerimaan PAD 

di Kota Bandar Lampung. 

Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan 

bahwa adanya sebuah pengaruh yang signifikan dari pemungutan pajak 

reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung Di 
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mana pemungutan pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung. 

Pemungutan pajak reklame mempunyai pengaruh positif terhadap 

pendapatan asli daerah hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tamita Kusuma Dewi (2014) dengan judul “analisis penerimaan 

pajak reklame Kabupaten Bandung”, lokasi penelitian dilakukan di Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Dari hail 

penelitian potensi pajak reklame sangat potensial. Target penerimaan 

pajak reklame yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bandung selalu 

meningkat dari tahun ke tahun dan realisasinya tiap tahun mengalami 

peningkatan. Selain itu, banyak penelitian-penelitain yang sebelumnya 

dilakukan tentang pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di beberapa daerah di wilayah Indonesia, seperti di 

Kabupaten Banyuasin. dan di Kota Cimahi menghasilkan kesimpulan 

bahwa pajak reklame memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di masing-masing daerah tersebut. 

Jika pengelolaan pajak reklame lebih diperhatikan, tidak menutup 

kemungkinan kalau pajak reklame bisa menjadi salah satu pemasukan 

pajak daerah yang lebih besar dari pajak daerah yang lainnya karena 

mengingat Kota Bandar Lampung merupakan Pusat Ibu Kota Lampung 

yang menajadi Pusat Bisnis dan menjadi magnet bagi para pengusaha 

untuk memeperkenalkan produknya untuk tujuan komersil. Dengan 
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adanya reklame, tentunya ini bisa membantu dalam peningkatan PAD di 

Kota Bandar Lampung. 

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan 

pembangunan di daerah seperti halnya juga di kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki, peningkatan dalam 

penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang 

semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, 

maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfatan sumber-

sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. 

Pembangunan kota Bandar Lampung sangat bergantung pada 

APBD yang akan disusun dan dilaksanakan melihat struktur anggaran, 

dimana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan 

pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimilki, maka PAD 

menjadi tolak ukur kemandirian suau daerah. 

Penggalian dari sumber-sumber pendanaan dari daerah, 

pemanfaatan smber-sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan, agar 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi lambat laun 

dapat dikurangi. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Melalui sektor yang bisa menjadi 

peyumbang peningkatan PAD yang tidak lain berasal dari pajak daerah, 
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retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain penadapatan asli daerah yang sah. 

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap kebijakan pemungutan pajak 

reklame kota Bandar Lampung. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak merupakan kewajiban 

yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari 

negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan 

untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosaial, politik dan tujuan 

tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Pajak sendiri terdiri dari 

berbagai macam jenis, dan salah satunya adalah pajak reklame. Pajak 

reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan 

oleh pribadi atau badan. Dalam pengertian tersebut yang menjadi subjek 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang berlaku sama sebagai 

anggota kelompok masyarakat wajib membayar pajak.  

Pemungutan pajak sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah 

dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang harus di 

taati oleh uli amri dalam pemungutan pajak khususnya pajak rekalme, 

seperti prinsip-prinsip yang terdapat dalam buku mahmudi yang berjudul 

manajemen keuangan syariah dan dalam buku Gusfahmi yang berjudul 

pajak menurut syariah, hal ini dikarenakan setiap pendapatan negara 

Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara’ dan juga harus 
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disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’ yang harus berdasarakan 

kepada nash Al-Qur’an dan Hadis.  

prinsip-prinsip yang harus di taati oleh uli amri dalam 

melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah tersebut, pertama 

harus ada nash yang memerintahkan yakni dari Al-Qur’an, sebagai mana 

firman Allah Swt: 

Artinya : dan jangan lah kamu memakan sebagian harta sebagian yang 

lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu 

membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui.
115

 

Dan  kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal ini 

BPPRD sebagai uli amri yakni dengan penerapan PERWIL No. 18 tahun 

2014 tentang pemungutan pajak reklame. Penerapan PERWIL No. 18 

tahun 2014 dalam pemungutan pajak sudah termasuk dalam prinsip dasar 

hukum syariah karena kegiatan pemungutan pajak khusunya pajak 

rekalme yang diterapkan sudah mempunyai dasar hukum yang sah, yang 

telah mengatur dan diterapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung 

sendiri. 

                                                             
115

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188 
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Kedua, jika melihat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak 

daerah khususnya pajak reklame di Indonesia yang menerangkan bahwa 

pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang 

artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarkat maupun 

adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota 

kelompok masyarakat. 

Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak reklame di 

BPPRD kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip pajak yang 

adil dalam islam. Pemungutan pajak rekalme harus disesuaikan dengan 

kondisi wajib pajak atau tingkat sosial suatu kelompok. Apabila reklame 

yang dipasang mempunyai ukuran yang besar dan di tempatkan di 

tempat-tempat strategis yang memiliki kekuatan pandangan yang kuat, 

maka pajak yang dikenakan semakin besar, begitupula sebaliknya apabila 

reklame yang dipasang berukuran kecil tentu pajaknya semakin kecil 

pula. Karena besar pemungutan pajak didasarkan pada perhitungan dari 

dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak reklame yang telah 

ditetapkan oleh kota Bandar Lampung yaitu 25%.  

Sebagai contoh sistem pemungutan pajak yang di sesuaikan 

dengan kemampuan wajib pajak reklame oleh BPPRD kota Bandar 

Lampung dapat di lihat pada tabel berikut:  

   Tabel 4.8 

Contoh perhitungan pajak reklame di BPPRD kota Bandar 

Lampung 

Tanggal 

masuk 

Nama wajib 

pajak 

Nilai sewa 

reklame 

tarif Pajak 

(25%) 

25/02/2017 OPPO Rp. 5.540.500 25% Rp 1.385.125 
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16/01/2017 Vivo Rp. 3.550.100 25% Rp 887.525 

02/01/2017 Smartphone 

Samsung 

Rp. 4.450.000 25% Rp 1.112.500 

 Sumber data :BPPRD kota Bandar lampung, Data diolah tahun 2017 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tarif yang dikenakan sebagai 

dasar perhitungan pajak di sesuaikan dengan kemampuan wajib pajak di 

kota Bandar Lampung yang menerapkan tarif 25% dimana tarif tersebut 

berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembayaran pajak perlu 

di lakukan pengawasan karena dengan sistem Pengawasan merupakan 

fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas 

menejemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan 

kinerja sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyikapi kesalahan dan 

penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Akan tetapi 

dalam praktiknya, tetap saja ada pelanggaran yang terjadi, maka dari itu 

perlu adannya sanksi bagi para pelanggar supaya mendapatka efek jera. 

Islam juga mempunyai landasannya apabila terjadi pelanggaran bagi para 

pelanggar atau pembangkang zakat, Allah Swt akan memberi sanksi dan 

hukuman baik di dunia maupun di akherat, sebagai firman Allah Swt :  

ۗ  ُِ ُشٔ ِف ْغ َت َٔاْس  ِّ ٍْ َن ٍَ ِإ ٍ ِك ِش ًُْش ْه ٌٌْم ِن َٔ َٔ 

Artinya : Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia 

seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah 

Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju 
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kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan 

besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya
116

 

 

Jika hukuman tidak di tentukan oleh syara, maka di tetapkan oleh 

takzir yang di ijtihatkan oleh pemimpin. Dia harus menghukum orang 

kaya yang zalim yang tidak membayar zakat dengan hukuman penjara. 

Kemudian jika masih melakukan dihukum dengan cambuk hingga ia 

melakukan kewajibannya. Di kota Bandar Lampung sanksi yang 

dijatuhkan oleh pemerintah daerah kepada para oknum yang memasang 

reklame tanpa izin atau sudah izin tidak mau melunasi sudah sesuai 

dengan alquran dan ajaran rasulullah, walaupun tingkat sanksinya tidak 

sampai di penjara dan dicambuk, yaitu dikenakan sanksi 2% dan apabila 

masih belum atau mendaftarkan izin maka akan ditertibkan. 

Prinsip yang ketiga pajak dipungut untuk membiayai apa yang 

dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan maqasid syari’ah, 

pemungutan pajak khusunya pajak rekalme yang ada di kota Bandar 

Lampung sesuai dengan prinsip ajaran dalam Islam karena dana yang 

terkumpul dari pemungutan pajak digunakan untuk segala macam 

pembiayaan yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Kota Bandar 

Lampung yang tujuannya  adalah untuk mewujudkan kemaslahatan Umat 

dan mewujudkan masyarakat yang maqasid syari’ah. 

 keempat beban tidak boleh sama sehubung dengan kemampuan 

orang yang memikulnya, Dalam pemungutan pajak reklame di  beban 

                                                             
116

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2013) Q.S Al-fusilat ayat 6 
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yang diberikan kepada wajib pajak berbeda satu sama lain tergantung 

kemampuan dari wajib pajak sendiri, apabila wajib pajak memiliki harta 

yang cukup, pastinya dia akan memilih ukuran dan lokasi rekalme yang 

strategis sehingga tetunya meimliki biaya dan pajak yang lebih besar, 

begitu juga sebaliknya apabila wajib pajak memiliki harta yang cukup 

maka ia akan memilih ukuran dan lokasi yang cukup sesuai dengan 

kemampuan keuangan yang ia miliki. Di Kota Bandar Lampung sendiir  

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa beban yang di tanggung antar satu wajib 

pajak dengan wajib pajak yang lain tidaklah sama sehubung dengan 

kemampuan orang yang memikulnya, perusahaan Samsung membayar 

pajak lebih besar dari pada perusahaan smartphone Vivo hal itu 

dikarenkaan perusahaan smartphone Samsung tersebut menyewa reklame 

dengan nilai sewa yang lebih tinggi dari pada nilai sewa milik 

smartphone Vivo. 

 kelima dana pajak yang terkumpul harus dipergunakan 

setulusnya untuk tujuan pengumpulannya. Pengumpulan pajak tentunya 

memiliki tujuan dimana tujuan tersebut pasti kembali untuk masyarakat, 

di kota Bandar Lampung tujuan pemungutan pajak khususnya pajak 

rekalme dipergunakan untuk membiayai pembangunan seperti 

pembangunan jalan, fasilitas-fasilitas umum seperti kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain yang tujuan utamanya adalah untuk 

kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat kota Bandar Lampung. 

Hal ini di perjelas oleh bapak Ardhani Syahril selaku kepala bidang pajak 
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reklame bahwasanya pemungutan yang dilakukan di Kota Bandar 

Lampung bertujuan untuk membiayai segala macam kegiatan 

perekonomian dan pembangunan Kota Bandar Lampung dimana 

pembangunan tersebut dikembalikan untuk kemajuan masyarakat Kota 

Bandar Lampung lampung sendiri. 

Dari kelima prinsip-prinsip dalam perspektif ekonomi yang harus 

ditaati oleh uli amri dalam pemungutan pajak khususnya pajak reklame 

sebagai pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tersebut telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak yang ada di Kota 

Bandar Lampung hal ini dikerankan dalam pemungutan pajak reklame 

dikota Bandar lampung sudah ada nash yang menjadi dasar pemungutan 

pajak khususnya pajak reklame, pemungutan pajak juga sudah bersifat 

adil baik secara vertikal maupun horizontal, beban yang di berikan 

kepada wajib pajak pun berbeda antara satu dan yang lain sesuai dengan 

kemampuan mereka dalam penyewaan rekalme, dengan tarif pajak yang 

sama yakni 25%, selain itu hasil dari pemungutan pajak di kota Bandar 

lampung digunakan untuk segala macam kegiatan perekonomian dan 

pembangunan yang tujuan kembali untuk kemajuan dan kemaslahantan 

masyarakat kota Bandar lampung yang maqasid syariah, tetapi dalam 

praktinya pemerintah kota Bandar Lampung masih perlu menambah 

petugas pengawas karena dengan sistem official assessment wajib pajak 

maupun aparat tentu memiliki peluang untuk merekayasa jumlah pajak 

yang tidak menutup kemungkian untuk melakukan penyelewengan yang 
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lain. Dengan penambahan petugas pengawas diharapkan mampu 

mengurangi hal-hal yang di anggap merugikan dan menyadarkan wajib 

pajak akan pentingnya membayar pajak khusunya pajak reklalme. Karena 

di kota Bandar Lampung masih banyak rekalme-rekalme liar yang belum 

memiliki izin atau sudah izin tetapi tidak mau melunasi pajak reklame 

sehingga dengan  pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu 

meningkatan penerimaan daerah dari hasil realisasi pajak rekalme. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

 

Penelitian ini menganalisis mengenai adakah pengaruh positif antara 

pemungutan pajak reklame terhadap Penadapatan Asli Daerah (PAD) di 

kota Bandar Lampung tahun periode 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnnya, maka 

diperoleh kesimpulan penelitian yaitu 

1. Berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa 

variabel pajak reklame berpengaruh terhadap PAD di Kota Bandar 

Lampung. Variabel pajak reklame dengan t hitung sebesar 13,431 lebih 

besar dari  t tabel yaitu sebesar 2,77645  t hit > t tabel atau nilai 

signifikan lebih kecil dari alpha 0,05 yaitu 0,000 (0,000 > 0,05). Dan 

berdasarkan persamaan regresi menunjukkan koefisien regresi positif 

dengan penyerapan tenaga kerja b1= 20,993 bertanda positif sebesar 

20,993 artinya menunjukkan apabila setiap kenaikan 1% pajak Reklame 

maka penerimaan PAD akan mengalami kenaikan sebesar 20,993.  

2. Dalam ekonomi Islam pemungutan pajak khususnya pajak reklame di 

kota Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip keadilan dan selalu 

dalam pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan maqashid 

syari’ah. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pihak yang terkait antara 

lain : 

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah kota Bandar Lampung 

Mekanisme dan cara kerja aparatur pelaksanaan pengawasan 

pajak daerah perlu diperhatikan, khususnya memiliki fungsi untuk 

memperlancar dan mensukseskan pemungutan pajak terutama pajak 

reklame yang menjadi fokus penelitian agar mencapai target rekalme 

yang semakin tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang 

lebih tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar 

Lampung, mengadakan pendataan dan pengawasan secara rutin agar 

meminimalisir adanya masalah reklame liar yang tidak terdapat 

dilapangan, dan perlu menjaga komunikasi dengan wajib pajak dan 

sosialisasi dengan wajib pajak yang lebih intensif, sehingga wajib 

pajak merasa di perhatiakan oleh pemerintah sebagai mitra dan patuh 

membayar pajak. 

2. Mayarakat Kota Bandar Lampung 

Sebagai wajib pajak yang baik, sudah seharunya wajib pajak 

reklame bertanggung jawab untuk membayar pajak atas 

penyelenggaraan reklame yang dilakukan serta melakukan 

penyelenggaran reklame yang sesuai dengan undang-undang dan 
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peraturan yang berlaku, baik mulai dari proses perjanjian, pembayaran 

pajak, samapi proses pembongkaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas periode penelitian, 

misalnya 10 tahun kebelakang, serta menambah variabel lainnya 

seperti seluruh pajak daerah, dana perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan yang sah untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dilakukan pengujian 

secara persial dan simulat. 
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