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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi salah satu negara berkembang tentunya Indonesia harus terus

meningkatkan perkembangan negaranya dengan melakukan pembangunan

nasional di berbagai bidang, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan

nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama

pemerintah, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

kewajibannya membayar pajak. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan

kas negara, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial,

sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang

relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam

membiayai pembangunan.

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang dapat

dipaksakan penagihannya berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3687).

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia mengandalkan

pembangunan dari pemerintah pusat saja, maka pembangunan daerah tidak akan

mencapai sasaran yang diharapkan apabila pendapatan yang didapat dibawah

kebutuhan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 mengenai pokok-pokok

pemerintah daerah, didalam melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah

harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunannya yang

bersumber dari daerahnya sendiri artinya setiap pemerintah daerah harus menggali
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sumber keuangan daerahnya sendiri dan salah satu sumber keuangan daerah itu

adalah pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tersebut, salah satu

pendapatan terbesar di Kota Semarang di dapat dari pajak, dimana salah satu jenis

pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah Kota Semarang adalah pajak

reklame. Pendapatan asli daerah kota Semarang yang berasal dari pembayaran

pajak reklame setiap tahun mengalami peningkatan, dari data realisasi pendapatan

pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2015

sebesar Rp.25.910.827.083 , tahun 2016 sebesar Rp.29.132.469.884 , dan tahun

2017(Sampai dengan 4 Agustus 2017) sebesar Rp.15.440.433.350. Peningkatan

pendapatan dari pajak reklame tersebut karena minat wajib pajak dalam

pemasangan reklame tinggi sehingga wajib pajak yang mendaftarkan reklame

semakin tahun bertambah, hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan

Pendapatan Daerah Kota Semarang bahwa wajib pajak yang memasang reklame

tahun 2015 sebesar 11.118 orang, tahun 2016 sebesar 12.573 orang, dan tahun

2017(sampai dengan tanggal 4 agustus 2017) sebesar 8.104 orang. Tetapi dengan

adanya peningkatan wajib pajak yang mendaftarkan pemasangan reklame, maka

piutang pajakpun meningkat, hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan pajak

akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan

pemerintah. Di dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang

piutang pajak reklame tahun 2015 sebesar Rp.676.746.156, tahun 2016 sebesar

Rp.1.839.669.875, dan tahun 2017(sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017)

sebesar Rp.3.853.813.000, karena piutang pajak yang menumpuk dalam laporan

keuangan pemerintah, maka dilaksanakan penagihan pajak reklame yaitu dengan

dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Sebagian besar dari masyarakat sendiri masih kurang paham mengenai pajak

reklame, diantaranya bagaimana cara pembayarannya dan berapa jumlah yang

harus dibayar. Sehingga, banyaknya masyarakat yang memasang reklame tidak

memikirkan mengenai pembayaran pajak reklame yang harus dibayarkan.

Sehingga diperlukan adanya informasi yang baik untuk mengembangkan rencana

yang paling efektif dan memungkinkan, tidak hanya membawa ide-ide yang baik
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menjadi nyata tetapi juga memberikan saran untuk mengkomunikasikan sasaran

dukungan untuk rencana agar masyarakat lebih peka dalam pembayaran pajak

reklame guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka pajak reklame sangat penting sekali dalam

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran penulisan

laporan tugas akhir untuk melakukan observasi pada Badan Pendapatan Daerah

Kota Semarang yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan

judul : “PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA BADAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulisan laporan

tugas akhir, di kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

pajak daerahnya, khususnya pajak reklame. Di dalam penulisan ini hanya

membatasi pada masalah-masalah yang sesuai dengan data-data dan informasi

yang didapat dan sesuai dengan kemampuan penulis maka, masalah-masalah yang

terjadi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Pengertian Prosedur

2. Pengertian Pajak Daerah

3. Pengertian Pajak Reklame

4. Pengertian Penagihan Pajak

5. Hambatan pemungutan Pajak

6. Dasar Hukum Pajak Reklame

7. Pembahasan Prosedur Penagihan Pajak Reklame

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada di atas, maka penulisan tugas

akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan prosedur penagihan Pajak Reklame pada Badan

Pendapatan Daerah Kota Semarang.
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2. Mengetahui hambatan atau kendala dalam penagihan Pajak Reklame pada

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Disamping memiliki tujuan, laporan penyusunan tugas akhir ini memiliki

kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang

prosedur penagihan pajak reklame yang diterapkan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Almamater, penyusunan tugas akhir ini dapat menambah referensi

untuk semua pihak yang membutuhkan, selain itu juga diharapkan dapat

memberikan pengetahuan tentang literasi penagihan pajak reklame.

b. Bagi pembaca, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan referensi, tambahan informasi dan pengetahuan dalam

penyusunan tugas akhir selanjutnya di bidang yang sama.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penulisan Tugas Akhir

Dalam tugas akhir ini, jenis data yang digunakan yaitu data primer. Marzuki

(2000:5), mengemukakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung yang berasal dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,

data primer diperoleh dengan mengadakan peninjauan dan pengamatan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah suatu penulisan deskriptif

yang bertujuan untuk mempelajari latar belakang dengan cara mengumpulkan

keterangan dari bahan-bahan secara keseluruhan atau dengan menggambarkan

situasi yang menjadi objek penulisan dan mengambil kesimpulan yang sesuai
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dengan masalah yang menjadi objek dalam penyusunan laporan kerja praktik.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan / tanya

jawab kepada pihak yang bersangkutan di Badan Pendapatan Daerah Kota

Semarang.

2. Observasi

Metode observasi ini pengumpulan data yang di lakukan dengan cara

langsung melihat dan mempelajari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, laporan tugas akhir ini

disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan

dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika

penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Badan Pendapatan

Daerah Kota Semarang, seperti sejarah BAPENDA, visi dan misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, tugas pokok dan fungsi

BAPENDA, struktur organisasi, tugas bidang Pembukuan dan

Pelayanan Pendapatan Daerah, program strategi, aparatur BAPENDA,

lokasi dan wilayah kerja.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian prosedur, pengertian pajak

daerah, pengertian pajak reklame, pengertian penagihan pajak,

hambatan pemungutan pajak, dasar hukum pajak, dan pembahasan

tentang prosedur penagihan pajak reklame.
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BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang rangkuman dari pembahasan

yang telah dibahas.


