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   Abstrak 

Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting 

terhadap pendapatan asli daerah PAD) adalah pajak reklame. Reklame merupakan 

media promosi yang digunakan para produsen untuk mengiklankan berbagai 

produknya disepanjang  jalan sehingga bisa dilihat dan dirasakan oleh umum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui bagaimana kinerja dan potensi pajak 

reklame di kota palembang. Rasio  yang digunakan dalam penelitian yaitu rasio 

pengumpulan (collection ratio), dan rasio laju pertumbuhan pajak. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kinerja pajak reklame di kota palembang, 

ditunjukan dengan rasio pengumpulan pajak reklame selama 5 tahun terakhir 

sebesar 101,812% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan rasio laju 

pertumbuhan pajak reklame menunjukkan bahwa kinerja pajak reklame di kota 

palembang cukup baik. Sedangkan untuk potensi pajak reklame menunjukan rata-

rata dari jenis per item pajak reklame dari tahun 2012 sebesar 9.176.672.500, 

tahun 2013 sebesar 8.711.347.500, tahun 2014 sebesar 14.163.740.000, tahun 

2015 sebesar 15.026.147.500, dan tahun 2016 sebesar 16.402.337.000. dilihat dari 

rata-rata jenis per item pajak reklame dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkat yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak 

reklame memberikan kontribusi potensial, dengan kriteria Pajak reklame termasuk 

kriteria prima. 

Kata kunci : kinerja dan potensi, pajak reklame, terhadap pendapatan asli 

daerah 

 One of the components of local taxes that also have an important 

contribution to the local revenue of PAD) is the advertisement tax. Advertising is 

a promotional media used by producers to advertise various products along the 

way so it can be seen and felt by the public. This study aims to know how the 

performance and potential of advertisement tax in the city of Palembang. The 

ratio used in the research is the collection ratio (collection ratio), and the ratio of 

tax growth rate. The results showed that the performance of advertisement tax in 

the city of palembang, shown by the ratio of tax collection billboards for the last 5 

years amounted to 101.812% with very effective criteria. While the ratio of the 

growth rate of advertisement tax shows that the performance of advertisement tax 

in Palembang city is quite good. As for the potential of advertisement tax shows 

the average of the type per item of advertisement tax from the year 2012 

amounted to 9,176,672,500, the year 2013 amounted to 8,711,347,500, 2014 of 

14,163,740,000, 2015 of 15,026,147,500, and 2016 of 16,402. 337,000. seen from 

the average type per item of advertisement tax from year to year always 

experience a good enough enhancer. So it can be concluded that the potential of 

advertisement taxes to contribute potential, with the criteria of advertisement tax 

including prime criteria. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan 

ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan secara umum (Waluyo, 2013 : 3). Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi 

penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame. 

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat 

potensial pada saat ini. Menurut peraturan daerah  Kota Palembang No 14 

tentang pajak reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media  

yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian 

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

didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum (Peraturan Daerah No.14 



 

 

Tahun 2010 tentang pajak reklame). Sebagai salah satu sumber 

penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya 

mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaanya. Hal ini ditunjang 

banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada 

orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki 

peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara 

maksimal. 

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal 

besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling 

diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap 

sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, 

reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa di 

akses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu 

yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan 

dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh Undang-Undang maupun 

peraturan daerah. Pajak reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri 

terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, Sebagai sumber penerimaan 

yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Palembang Pemerintah diharapkan  mampu untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame. 

Peraturan Daerah mengenai Pajak Reklame Nomor 14 Tahun 2010 

yang  mengatur sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut 

dapat dipungut sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan, sehingga 



 

 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain untuk meningkatkan 

PAD Kota Palembang, peraturan daerah mengenai reklame tersebut dapat 

menertibkan pola tata ruang daerah. 

Tabel 1.1  

Target Pajak Reklame Kota Palembang Anggaran Tahun 2012-2016 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2012 9000.000.000 9.182.077.878.00 102.02 

2013 9.200.000.000 8.731.561.027.26 94.91 

2014 13.500.000000 14.185.516.850.50 105.08 

2015 14.890.000.000 15.318.876.606.00 102.88 

2016   15.604.719.571.97 16.567.211.469.38 104.17 

            Sumber : Badan Pengelolahan Pajak Daerah Kota Palembang 2017 

   Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak 

reklame  dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, begitu juga 

dengan realisasinya dari tahun 2012 ke tahun 2013, mengalami penurunan 

persentase dikarenakan kurangnya sosialisasi dari badan pengelolahan 

pajak daerah sehingga masyarakat banyak yang kurang tahu tentang 

adanya peraturan daerah tentang pajak reklame, pada tahun 2013 ke tahun 

2014 mengalami kenaikan persentase dikarenakan banyaknya investor 

baik dari dalam maupun luar yang membuka usaha di Kota Palembang, 

mengakibatkan pengusaha yang menggunanakan jasa reklame terus 

meningkat dan struktur papan reklame pun setiap tahun meningkat 

jumlahnya. Pada tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami penurunan 

persentase dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak atau mereka cenderung untuk menghindar dan berbuat tidak jujur 

dalam melaporkan hasil pemasangan reklame, dan kurangnya penerapan 



 

 

sanksi bagi penunggak – penunggak pajak reklame yang baru tampilan 

tanpa sepengetahuan petugas. 

Penelitian yang berkaiatan dengan pajak reklame teleh dilakukan 

oleh beberapa peneliti diantaranya sadewa (2013), Lengkong (2015) dan 

anwar (2013). Hasil penelitian sadewa (2013), mengenai analisis potensi 

pajak reklame Kota Pekanbaru menyatakan bahwa perbandingan antara 

realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan 

potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame yang ada 

masih diatas realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah, nilainya 

pun dari tahun 2007 hingga 2012 slalu lebih tinggi dibandingkan realisasi 

yang diterima Dispenda. 

Penelitian Lengkong (2015) mengenai analisis potensi efektifitas 

pemungutan pajak reklame dikota bitung menyatakan bahwa penerimaan 

pajak di Kota Bitung sudah sangat efektif tapi karna penetapan target pada 

tahun berikutnya terlalau tinggi, menyebabkan terlihat pemunggutan pajak 

reklame di Kota Bitung tidak efektif padahal pajak yang terrelisasi selalu 

melebihi target yang ditetapkan.  

Dilain pihak anwar (2013), mengenai analisis potensi penerimaan 

pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi, 

menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terutama 

Dispenda perlu menggali potensi pajak reklame dan melakukan pendataan 

secara langsung dan pendataan ulang secara berkala terhadap 

penyelenggaraan reklame. Sehingga pertumbuhan pajak reklame semakin 



 

 

menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat serta sebagai 

acuan dalam penetapan target penerimaan setiap periode yang akan 

semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Permasalahan atau hambatan dalam proses pemungutan pajak 

reklame Di kota Palembang yaitu  rendahnya kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak atau mereka cenderung untuk menghindar dan berbuat 

tidak jujur dalam melaporkan hasil pemasangan reklame, dan kurangnya 

penerapan sanksi bagi penunggak – penunggak reklame serta kurangnya 

sosialisasi dari badan pengelolah pajak daerah sehingga masyarakat 

banyak yang kurang tau adanya peraturan daerah tentang pajak reklame. 

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk 

memenuhi kewajiban negara, kurangnya  tingkat kesadaran masyarakat 

sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan 

timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam 

pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas 

negara. Pada tahun 2018  akan di selenggarakan pemilihan gubernur dan 

pesta olahraga musim panas (ASEAN Games) hal ini akan mempengaruhi 

potensi pajak reklame tahun depan. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, penulis tertarik 

mengambil judul “Analisis Kinerja Dan Potensi Pajak Reklame Pada 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”  

 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

menggemukakan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja pemungutan pajak reklame di Kota Palembang ? 

2. Bagaimana potensi perkembangan pajak reklame di Kota Palembang ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan 

maka dalam menulis laporan ini penulis membatasi ruang lingkup 

pembahasan hanya pada analisis kinerja dan potensi pajak reklame pada 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2012 – 2016. 

1.4. Tujuan Penelitian  

                    Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kinerja pemungutan pajak reklame di Kota 

Palembang  

2. Untuk mengetahui potensi perkembangan pajak reklame di Kota 

Palembang  

1.5. Manfaat  

Adapun manfaaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.5.1    Manfaat Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan daerah.  



 

 

1.5.2 Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota   

Palembang  

 Sebagai bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolahan 

pajak daerah kota palembang untuk dapat dipergunakan seperlunya 

dan bermanfaat bagi kota palembang dan masyarakatnya. 

1.5.3    Manfaat Bagi Akademik  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan 

ilmu pengetahuan sebagai bahan  kajian dalam dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan masalah analisis kinerja dan 

potensi pajak reklame pada pada badan pengelolahan pajak daerah 

kota palembang berlokasi di jalan merdeka No. 21 palembang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB 1      PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membuat landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka-kerangka pemikiran dan hipotensis. 

BAB III     METODE PENELITIAN  



 

 

Bab ini akan menjelaskan lokasih dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel penelitian. 

BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (data 

perusahaan atau organisasi), implementasi data dan 

pembahasan. 

BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-

bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan 

berguna dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

  2.1.1.   Pengertian Pajak 

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang ketentuan 

umum tata cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran 

rakyat. menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

langsung dan untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Menurut Mardiasmo (2016 : 1), pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Menurut Sari (2013 : 35), pajak dari perspektif ekonomi 

dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada 

sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa 

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut 

soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya 



 

 

undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajibab warga 

negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada 

negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang 

pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Sehingga pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepeda 

kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik, dan juga sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara. 

 

2.1.2.   Unsur-Unsur Pajak reklame  

   Menurut peraturan daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 

2010 tentang pajak reklame pasal 2 tentang subjek dan objek pajak 

reklame yaitu : 

1.  Subjek Pajak 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame, dan wajib pajak reklame adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. 

2.  Objek Pajak Reklame  

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Objek pajak reklame sebagai mana yang dimaksud pada ayat 

(1) meliputi : 



 

 

a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan 

sejenisnya  

b. Reklame kain 

c. Reklame melekat (stiker) 

d. Reklame selembaran  

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan  

f. Reklame udara 

g. Reklame apung 

h. Reklame suara 

i. Reklame film/slide 

j. Reklame peragaan 

 

3. Tidak Termasuk Objek Pajak Reklame  

a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan atau sejenisnya. 

b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan  dari 

produk sejenis lainnya. 

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat 

pada bangunan tempat usaha atau profesi di selenggarakan 

sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal 

usaha atau profesi tersebut. 

 



 

 

2.1.3. Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 

Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan 

pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab. 

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh  pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang dipungut 

berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya 

yang belum dipungut Pemerintah Pusat yang berwenang dalam 

melaksanakan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.   

 

2.1.4. Pajak Reklame  

Pajak reklame adalah pajak atas penyelengaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media  yang bentuk 

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial  

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik 



 

 

perhatian umum terhadap barang, jasa, barang atau badan yang 

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

(Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2010 tentang pajak reklame). 

Penyelengaraan reklame adalah perorangan atau badan 

hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas 

namanya sendiri atau untuk dan atas pihak lain yang menjadi 

tanggunganya. kawasan/zona merupakan batasan wilayah tertentu 

sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan 

untuk pemasangan reklame, masa pajak dalam jangka waktu satu 

bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tarif 

pajak reklame di tetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen). 

 

2.1.5. Tarif Dan Perhitungan Pajak Reklame 

Menurut peraturan daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 

2010 dan undang – undang No 28 tahu 2009 tentang tarif dan 

perhitungan pajak reklame yaitu : 

                                                     Tabel 2.1 

Tabel Tarif Dan Perhitungan Pajak Reklame 

No                                Jenis Reklame  

I Diatas Gedung Tarif Normal 

1. 

 

2. 

Papan merk, panel, baliho, box,  

neon sing, huruf  timbul dll. 

Bill board ukuran 32 m ke atas. 

175.000 x 5,7 x 25%  /P x 

L/Th 

400.000 x 5,7 x 25% /P x  

L/Th 



 

 

II Diatas Tanah  

1. 

 

2. 

Papan merk, tiang pancang,  

baliho, neon sing, neon box,  

rombong 

Bill board ukuran 32 m ke atas. 

175.000 x 5,7 x 25%  /P x 

L/Th 

500.000 x 5,7 x 25% /P x  

L/Th 

III Diatas Air  

1. Reklame apung (kendaraan air). 175.000 x 5,7 x 25%  /P x 

L/Th 

IV Reklame Kain  

1. Cover baliho, spanduk, umbul-

umbul, layar toko (sun screen), 

gazebo, V. Baneer, T. Banner. 

3.000 x 6,1 x 25% x 

jumlah x H x P x L 

V Selembar  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Selembar warna 

 

Selembar hitam putih 

 

Stiker atau poster 

Plag chain 

1.200x 5,5 x 25% x 

jumlah 

700x 5,5 x 25% x jumlah 

1.250x 5,5 x 25% x 

jumlah 

1.500x 5,5 x 25% x 

jumlah 

VI Kendaraan Berjalan  

1. Mobil, Motor Dan Kendaraan 

Air Bergerak. 

1.000 x 365 x 5,5 x 25% 

x P x L/Th 

 

 

 

 



 

 

2.1.6. Tata Cara Pemunggutan Pajak Reklame  

Menurut peraturan daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 

2010 tentang pajak reklame pasal 10 tentang tata cara pemunggutan 

dan pembayaran pajak reklame yaitu : 

1.   Tata cara pemungutan : 

a.    Pajak terutang dipungut di wilayah kota madya palembang. 

 b.    Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan   

berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan 

mengunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

 d.  Dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana yang di  

maksud   berupa karcis dan nota perhitungan. 

2.   Tata cara pembayaran dan penagihan : 

a. SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan keberatan, dan putusan banding, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 

b. Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujun 

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 



 

 

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 

pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota. 

 

2.1.7. Ketentuan Khusus Pajak Reklame 

 Menurut peraturan daerah Kota Palembang No 14 tahun 2010 

tentang pajak reklame pasal 22 tentang ketentuan khusus pajak 

reklame yaitu : 

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya 

oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk 

menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan 

perpajakan daerah. 

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 

terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota untuk 

membantu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – 

undangan perpajakan daerah. 

3. Dikecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) adalah : 

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau 

saksi ahli dalam sidang pengadilan. 



 

 

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota 

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga 

negara atau instansi pemerintah yang berwenang 

melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. 

4. Untuk kepentingan daerah, walikota berwenang memberikan 

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), agar 

memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari 

atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara 

pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan 

hukum acara pidana dan hukum acara perdata, walikota dapat 

memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimanan dimaksud pada 

ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis 

dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. 

6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan 

yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata 

yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

 

 

 



 

 

2.1.8.   Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame  

2.1.8.1.  Dasar Pengenaan Pajak Reklame  

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara 

mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan 

Pajak, yaitu dengan rumus berikut: 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x dasar Pengenaan pajak                          

                 =  Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame 

 

1. Reklame Diatas Gedung  

a. Papan merk, panel, baliho, neon box, neon sign, 

huruf   timbul, tin plat, branding, superdesk. 

Rumus :  

Tarif normal :175.000 x 5,7 x 25% /P x L/Th = 

249,375 

Tarif khusus : 175.000 x 6,1 x 25% /P x L/Th =   

266,875 

b.     Bill board ukuran 32M ke atas  

Rumus : 

Tarif normal :400.000 x 5,7 x 25% /P x L/Th = 

570.000 

Tarif khusus : 400.000 x 6,1 x 25% /P x L/Th = 

610.000 

 



 

 

2.  Diatas Tanah  

a. Papan merk, tiang pancang, baliho, neon sign, 

neon box,  rombong, superdesk. 

Rumus : 

Tarif normal :175.000 x 5,7 x 25% /P x L/Th = 

249,375 

b. Bill board ukuran 32 M ke atas  

Rumus : 

Tarif normal :500.000 x 5,7 x 25% /P x L/Th = 

712,500 

Tarif khusus :500.000 x  6,1 x 25% /P x L/Th = 

762,500 

3.  Diatas Air   

a. Reklame apung (kendaraan apung) 

Rumus :   

Tarif normal :175.000 x 5,7 x 25% /P x L/Th = 

249,375 

Tarif khusus : 175.000 x 6,1 x 25% /P x L/Th = 

266,875 

4.  Reklame Kain  

a. Cover baliho, spanduk umbul–umbul, layar tokoh 

(sun screen), gazebo, V, banner, T. Banner, Dll. 

Rumus : 



 

 

3.00x 6,1 x 25% x jumlah x H x P x L =  4,575 

5.  Reklame Selembaran 

a. Selembar warna  

Rumus :  1.200 x 5,5 x 25% x jumlah = 1,650 

b. Selembar hitam putih  

Rumus : 700 x 5,5 x 25% x jumlah =  962,5 

c. Stiker / Poster  

Rumus : 1.250 x 5,5 x 25% x jumlah = 1.718.75 

d. Plag chain 

Rumus :  1.500 x 5,5 x 25% x jumlah = 2.062,5 

6.  Reklame Kendaraan Berjalan  

 Mobil / Motor atau kendaraan air bergerak. 

 Rumus : 1.000 x 365 x 5,5 x 25% x P x L /Th  

  =    501,875 

7.   Reklame balon udara  

   Rumus : 3.000 x 5,5 x 25% x hari x jumlah = 4.125 

8.  Reklame Peragaan  

             Rumus : 2.000 x 5,5 x 25% / minggu = 2,750 

9.  Reklame Vidiotron  

       Rumus : 300.000 x 6,1 x 25% / PxL/ bln/ produk 

       = 457,500 

 



 

 

             Adapun Perhitungan Reklame Untuk Kawasan           

Khusus Nilai Strategis 6,1 

1. Seputar jembatan ampera  

2. Simpang Charitas dan Simpang  Polda, Simpang   

Rivai  

3. Simpang Empat jakabaring, Simpang Patal, Simpang 

Tanjung api – api  

4. Ilir Barat Permai 

5. Komplek Palembang square (PS) 

6. Komplek  Palembang Tradi Center (PTC)/ Palembang 

Indah Moll (PIM) / Internasional Plaza (IP) 

7. Seputar bandara SMB II 

8. Terminal karya Jaya, Alang – Alang Lebar, stasiun 

kreta api, bandara. 

9. Seluru median jalan Kota Palembang. 

 

2.1.8.2.   Sanksi Administrasi 

Menurut peraturan daerah Kota Palembang nomor 

14 tahun 2010 tentang pajak reklame pasal 9 tentang sanksi 

administrasi yaitu : 

1.   Walikota dapat menerbitkan STPD jika :  

a.  Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 



 

 

b. Wajib pajak dikenakan saknsi administratif berupa 

bunga atau denda. 

2. Jumlah kekurangan pajak yang terrutang dalam STPD, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b 

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2%, setiap bulan untuk paling lama 15 

 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. 

3. SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh 

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih melalui 

STPD. 

 

2.1.8.3.  Kinerja pajak  

  Menurut Astamira (2012), Kinerja pajak merupakan 

sistem pelaksanaan pajak di suatu wilayah yang menjadi 

salah satu sumber penerimaan. Kinerja pajak yang baik 

adalah yang mampu melakukan perluasan basis 

perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, 

mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi 

pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar 

negeri. Pemenuhan kewajiban pajak akan berdampak pada 

aset ekonomi, dari mikroekonomi sampai makroekonomi. 

Sehingga apabila anggota masyarakat memenuhi 



 

 

kewajiban pajaknya dengan baik, maka mekanisme 

ekonomi dalam masyarakat juga akan berjalan dengan 

baik. Dalam mengukur kinerja pajak, menggunakan rasio 

pengumpulan dan rasio pertumbuhan pajak. 

 

2.1.8.4.  Rasio Pengumpulan (Collection Ratio) 

 Rumus untuk menghitung pemungutan pajak daerah 

dalam hal ini adalah pajak reklame, apakah sudah 

mencapai target atau belum sesuai dengan target. 

a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% 

artinya sangat aktif dalam mencapai kinerja penerimaan 

pajak. 

b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% artinya 

efektif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak. 

c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% 

artinya tidak efektif dalam mencapai kinerja 

penerimaan pajak. 

 

   Collection Ratio=
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐗𝐈

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭𝐗𝐈
 

Keterangan : 

CLR    = Rasio Pengumpulan (Collection Ratio)  

Xi        = Jenis pajak daerah 

 



 

 

2.1.8.5. Rasio Laju Pertumbuhan Pajak 

 Rasio laju pertumbuhan pajak menunjukkan 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan 

dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari 

periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan 

untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan 

pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

dan potensi pajak yang perlu mendapat perhatian. 

 

                             Tabel 2.2  

      Skala Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pajak  

Laju Pertumbuhan 

Pajak 

Kriteria 

85%-100% Sangat berhasil mencapai kinerja 

70%-85% Berhasil mencapai kinerja 

55%-70% Cukup berhasil mencapai kinerja 

30%-55% Kurang berhasil mencapai kinerja 

Kurang dari 30% Tidak berhasil mencapai kinerja 

 

Gx              =   Laju pertumbuhan pajak 

Xt               =   Realisasi penerimaan pajak pada tahun   

                         sekarang 

X (t-1)  = Realisasi penerimaan pajak pada tahun               

sebelumnya 

 

 



 

 

2.1.8.6. Potensi pajak  

 Potensi  pajak reklame yang dimaksud adalah segala 

kemampuan yang dimiliki pajak reklame untuk menjadi 

sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak 

reklame dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan 

pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bitung berdasarkan hasil 

perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode. 

Menurut sadewa (2013), potensi pajak reklame yang ada 

masih diatas realisasi yang diterima Badan Pengelolah 

Pajak Daerah, nilainya pun dari tahu 2007 hingga 2012 

selalu lebih tinggi dibandingkan realisasai yang diterima 

Badan Pengelolah Pajak Daerah.  

 Hal ini terjadi karena masih ada potensi pajak yang  

belum tersentu oleh Badan Pengelolah Pajak Daerah, 

masih ada pajak yang belum terjangkau di sebabkan 

beberapa hal.Rumus yang digunakan dalam  menghitung 

potensi pajak reklame alat analisis data yang digunakan 

untuk menghitung pajak reklame di Kota Palembang 

dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti pedoman di 

buat ahli pajak yaitu Kesit Bambang Prakosa dalam 

Widyaningsih (2012), dengan rumus :  

                     Potensi reklame (PPrk) = R x S x D x Pr 



 

 

 Keterangan : 

R : Jumlah Papan Reklame 

S : Jumlah Ukuran Potensi 

D : Kurun Waktu 

Pr : Tarif Pajak Reklame 

  Dalam mengukur potensi pajak, menggunakan Analisis 

Matriks potensi. Matriks Potensi di lakukan untuk menentukan 

apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam 

kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Risdiana (2015). 

Setelah data di dapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus 

pada Tabel 2.3 

                                                           Tabel 2.3 

                        Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 

                              

Kotribusi 

Pertumbuhan 

X

Y
= Potensial 

X

Y
= TidakPotensial 

Gx = Positif Prima Berkembang 

Gx = Negatif Potensial Terbelakang 

 

Keterangan :  

Gx  Positif  adalah pertumbuhan setiap  pajak reklame.  

Gx  Negatif  adalah kontribusi setiap pajak reklame. 

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di Kota 

Palembang secara garis besar dikelompokan menjadi 4  kondisi :  



 

 

1. prima apabila pajak reklame diberikan kontribusi dan 

pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 persen ; 

2. potensial apabila pajak reklame diberikan kontribusi sama 

dengan atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang 

dari 1 persen ;  

3. berkembang apabila pajak reklame diberikan kontribusi kurang 

dari 1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih 

dari 1 persen; dan  

4. terbelakang apabila pajak reklame diberikan kontribusi dan 

pertumbuhan kurang dari 1 persen. 

 

2.2. Penelitian terdahulu  

     Menurut penelitian Atteng (2016), mengenai analisis 

efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah di kota manado tahun 2011-2015, Hasil penelitian 

menyatakan bahwapemungutan Pajak Reklame mengalami 

peningkatan yang sangat pesat yaitu sebesar Rp. 6.299.940.097 atau 

129,90 % dari target yang telah ditargetkan dan bisa di katakan 

sangat efektif dalam pemungutan Pajak Reklame. Hal ini 

menunjukan bahwa kinerja dalam pemungutan Pajak Reklame di 

Kota Manado selalu meningkat. Dan kontribusi pajak reklame pada 

tahun 2015, sebesar Rp. 6.228.840.087 atau 0,0222 % dari PAD 

Kota Manado. 



 

 

Menurut Penelitian Lengkong (2015) mengenai analisis 

potensi efektifitas pemungutan pajak reklame diKota Bitung. Hasil 

penelitianmenyatakan bahwa penerimaan pajak di Kota Bitung 

sudah sangat efektif tapi karna penetapan target pada tahun 

berikutnya terlalau tinggi, menyebabkan terlihat pemunggutan pajak 

reklame di Kota Bitung tidak efektif padahal pajak yang terrelisasi 

selalu melebihi target yang ditetapkan.  

Menurut penelitian Rusdy (2014), mengenai analisis potensi 

pajak reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota 

Makassar.Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak reklame di kota 

makasar dipunggut berdasarkan peraturan daerah makassar No 3 

tahun 2010, dan potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar 

tahun 2010 sebesar 11,778,651,000, pada tahun berikutnya yaitu  

tahun 2011 sebesar 18,538,417,500. 

Menurut penelitian Desnawati (2017), mengenai analisis 

potensi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kota Pariaman. Hasil penelitian menyatakan bahwa Potensi pajak 

reklame yang dimiliki Kota Pariaman Tahun dari tahun 2012-2016 

adalah sebesar Rp. 723.087.500,00. Angka ini diperoleh dari angka 

tertinggi dari setiap reklame selama 5 (lima) tahun untuk reklame 

bersifat permanen ditambahkan dengan titik-titik reklame milik 

pemerintah serta reklame dari wajib pajak yang belum 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk reklame bersifat 



 

 

insidentil, jumlah reklame yang digunakan adalah reklame rata-rata 

selama lima tahun tersebut. 

Menurut penelitian Anwar  (2013),  mengenai analisis 

Potensi Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menyatakan bahwa, 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terutama Dipendamperlu 

menggali potensi pajak reklame dan melakukan pendataan secara 

langsung dan pendataan ulang secara berkala terhadap 

penyelenggaraan reklame. Sehingga pertumbuhan pajak reklame 

semakin menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat 

serta sebagai acuan dalam penetapan target penerimaan setiap 

periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih 

terhadap total pajak daerah dan PAD. 

   Dari penelitian terdahulu di atas, perbadaan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu hanya meneliti 

kontribusi, efektivitas dan potensi pajak reklame. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis saat ini menganalisis kinerja dan 

potensi pajak reklame, Selain itu objek penelitian dilakukan di 

Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang. 

 

 

 

 



 

 

2.3. Kerangka Pikiran  

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah 

harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan 

daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah juga 

berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian 

daerah hingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar 

penerimaan pajak diperoleh dapat menggambarkan potensi daerah 

tersebut. 

Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih 

dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan 

pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan 

pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota 

Palembang. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak 

reklame yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi 

penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan 

berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun 

sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang 

ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah 

Kota Palembang dalam melaksanaan pemungutan pajak reklame. 

Potensi pajak reklame juga dihitung dari banyaknya jumlah reklame 

dikali dengan tarif.  

 

 



 

 

Berikut ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.4 

        Kerangka Permikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 3.1.1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

(BPPD) Kota Palembang di Jalan Merdeka No.21 Palembang. 

 3.1.2. Waktu Penelitian 

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih 

selama satu bulan. Terhitung sejak tanggal 29 Agustus sampai 29 

Agustus 2017. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 3.2.1. Jenis Data 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis 

menggunakan beberapa jenis data yang dipakai (Sunyoto,2013 :21) 

yang terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh 

penulis untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, 

yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan kepala koordinator pajak  



 

 

 yaitu Ibu Ita di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

(BPPD) Kota Palembang. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang 

ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun data 

yang penulis dapatkan dari kantor Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang yaitu data berupa laporan realisasi, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak daerah 

Peraturan Walikota No 14 tahun 2010, dan daftar nama wajib 

pajak reklame. 

 

  3.2.2. Sumber Data  

  Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis 

merupakan data yang diperoleh secara langsung, artinya langsung 

dari narasumber. Secara tidak langsung, artinya data-data tersebut 

berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang 

disajikan oleh pihak lain. 

 

 

 



 

 

3.3.  Definisi Overasional Variabel Penelitian 

  Menurut Asa Astamira (2012), variabel adalah suatu simbol yang 

berisi suatu nilai. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Kinerja pajak reklame, yaitu menggambarkan perkembangan kinerja 

terhadap pencapaian realisasi pajak reklame  sesuai dengan hasil yang 

ditargetkan.  

2. Potensi pajak reklame, yaitu menggambarkan kemampuan pajak 

reklame untuk beberapa tahun ke depan guna menjadi andalan bagi 

pemerintah daerah Kota Palembang dengan memberikan kontribusi 

yang besar bagi pajak daerah apabila di kelola dan di kembangkan 

dengan baik. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data  

   Untuk memperoleh data penelitian, ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang dipakai (Sunyoto, 2013 : 22) yaitu : 

1. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

megajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur 

maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

secara luas mengenai objek penelitian. 

Pada metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan kepala koordinator pajak reklame pada hari senin tanggal 11 



 

 

september 2017 yaitu Ibu Ita di kantor Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah (BPPD) Kota Palembang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dalam laporan penelitian ini berupa laporan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaan pajak daerah, 

Peraturan Walikota No 14 Tahun 2010, dan daftar nama wajib Pajak 

reklame. 

 

3.5.        Teknik Analisis Data 

 Data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

suatu metode penelitian yang mengunakan data yang berbentuk angka 

atau data kualitatif yang telah di angkakan (Sugiyono, 2012). Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan 

metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang 

berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis 

mengenai fakta- fakta yang terjadi dan sifat- sifat dari objek yang diteliti, 

kemudian diintreprestasikan berdasarkan teori- teori dan literatur- 

literatur yang berhubungan dengan potensi pajak reklame yang ada di 

Kota Palembang. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui upaya 

apa saja yang dilakukan Badan Pegelolah Pajak Daerah dalam 

meningkatkan penerimaan pajak reklame. Sedangkan metode kuantitatif 



 

 

di gunakan untuk menghitung berapa besarnya potensi dan kinerja  pajak 

reklame sebenarnya di Kota Palembang. 

1.  Kinerja Pajak  

Rumus Yang Digunakan Dalam Menghitung kinerja Pajak Reklame 

Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung kinerja pajak 

reklame di kota Palembang dalam penelitian ini adalah : 

a.  Rasio Pengumpulan (Collection Ratio) 

 Rumus untuk menghitung pemungutan pajak daerah dalam 

hal ini adalah pajak reklame, apakah sudah mencapai target atau 

belum sesuai dengan target. 

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% artinya 

sangat aktif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak. 

2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% artinya efektif 

dalam mencapai kinerja penerimaan pajak. 

3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% artinya 

tidak efektif dalam mencapai kinerja penerimaan pajak. 

 

        Collection Ratio=
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢𝐗𝐈

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭𝐗𝐈
x100% 

                            Keterangan : 

CLR    = Rasio Pengumpulan (Collection Ratio)  

Xi        = Jenis pajak daerah 

 

 



 

 

b.  Rasio Laju Pertumbuhan Pajak 

 Rasio laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode 

berikutnya. 

                          Tabel 3.4 

Skala Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pajak 

Laju Pertumbuhan Pajak Kriteria 

85%-100% Sangat berhasil mencapai kinerja 

70%-85% Berhasil mencapai kinerja 

55%-70% Cukup berhasil mencapai kinerja 

30%-55% Kurang berhasil mencapai kinerja 

Kurang dari 30% Tidak berhasil mencapai kinerja 

   

                           Pertumbuhan Pajak : = 
Xt−X(t−1)

X(t−1)
× 100 

Gx                    =   Laju pertumbuhan pajak 

Xt                     =   Realisasi penerimaan pajak pada tahun sekarang 

X (t-1)  = Realisasi penerimaan pajak pada tahun               

sebelumnya 

2. Potensi Pajak  

Rumus Yang Digunakan Dalam Menghitung Potensi Pajak 

Reklame Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung potensi 

pajak reklame di kota Palembang dalam penelitian ini adalah dengan 

mengikuti pedoman yang di buat Sadewa  (2013) dengan rumus : 



 

 

                   Potensi reklame (PPrk) = R x S x D x Pr 

Keterangan : 

R : Jumlah Papan Reklame 

S : Jumlah Ukuran Potensi 

D : Kurun Waktu 

Pr : Tarif Pajak Reklame 

Dari rumus di atas, untuk mencari potensi pajak reklame yang 

ada menggunakan rumus R x S x D x Pr, setelah dilakukan 

perhitungan maka akan diketahui potensi pajak reklame sebenarnya 

yang ada di Kota Palembang. Perhitungan dilakukan dari tahun 2012 

hingga tahun 2016. Tarif yang digunakan pada tahun 2012 – 2016 

yaitu sebesar 25% dengan menggunakan peraturan daerah nomor 14 

tahun 2010. 

    Matrik potensi Matriks Potensi di lakukan untuk menentukan 

apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori 

prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Peneliti mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Risdiana (2015). Setelah data di 

dapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus. 

                                                                  Tabel 3.5 

                              Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 

                                              

Kotribusi 

Pertumbuhan 

X

Y
= Potensial 

X

Y
= TidakPotensial 

Gx = Positif Prima Berkembang 

Gx = Negatif Potensial Terbelakang 



 

 

Keterangan :  

Gx  Positif  adalah pertumbuhan setiap  pajak reklame.  

Gx  Negatif  adalah kontribusi setiap pajak reklame. 

 Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak daerah di 

Kota Palembang secara garis besar dikelompokan menjadi 4 kondisi:  

5. Prima apabila pajak reklame diberikan kontribusi dan pertumbuhan  

sama dengan atau lebih dari 1 persen ; 

6. potensial apabila pajak reklame diberikan kontribusi sama dengan 

atau lebih dari 1 persen sedangkan pertumbuhan kurang dari 1 

persen ;  

7. berkembang apabila pajak reklame diberikan kontribusi kurang dari 

1 persen sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1 

persen; dan  

8. terbelakang apabila pajak reklame diberikan kontribusi dan 

pertumbuhan kurang dari 1 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1. Gambaran Umum Kantor BPPD Kota Palembang 

4.1.1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang 

  Sebelum tahun 1975, bidang pajak dan retribusi pada 

daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro 

Keuangan Pemda masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota 

Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang 

Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan 

landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat 

di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di 

bidang pendapatan,penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah 

serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan 

kewenangan Pemerintah kota palembang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

     Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah 

Dinas Pendapatan Daerah  (Dipenda) Kota Palembang yang 

struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh 

Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda 

Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 

tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa 



 

 

perubahan seperti pertambahan penduduk serta usaha 

penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Namun  setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur 

organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008  

mengalami Perubahan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kota Palembang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 

bertempat di lingkungan Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka 

No.21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan 

dan 107 Kelurahan. 

 

 4.1.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang 

  4.1.2.1. Visi 

 Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang 

profesional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan 

daerah yang mandiri dan sejahtera. 

4.1.2.2. Misi 

1. Merumuskan dan menyusun kebujakan teknis dibidang 

pengelolaan pendapatan daerah. 



 

 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang 

pendapatan daerah yang sesuia dengan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governan) Menjalin jejaring kerja (networking) dan 

koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah. 

  

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang. 

KEPALA DINAS 

H. SINTA RAHARJA,SH,SE

NIP. 196005061981011006

SEKRETARIAT 

SODIKIN,SE,M,SI

NIP. 197212092002121006

SUBBAG UMUM DAN 

PERENCANAAN

ARI WIBOWO,ST

NIP. 

197503012006041003

SUBBAG KEPEGAWAIAN

Esi yulinda,S.STP,M.SI

NIP.198707112006022001

SUBBAG KEUANGAN 

Yurlian adi 

saputra,SE,M,SI

NIP.197710102008011

005

BIDANG PENDATAAN & 

PENETAPAN

BETHA YUDHA, S,STP,MPA

NIP. 198411142002121001

BIDANG PBB & BPHTB

HERMANSYAH, SE,M,SC

NIP.196812051995031003

KASI PEMERIKSAAN 

NURHOLIS, SE,MM

NIP.197410192003121004

KASI BPHTB

AGUNG NUGRAHA, S,IP

NIP. 198806162007011003

KASI PENGELOLAHAN DATA

BETHA YUDHA, S,STP,MPA

NIP. 198411142002121001

KASI PELAYANAN 

PENDATAAN & INFORMASI 

PBB

HJ. ISMAYANTI, SE,MM

NIP.196905121993122001

KASI PENETAPAN 

M. NOEHLY ALIE, SE

NIP.197707182009011004

KASI PENILAIAN & 

PENETAPAN PPB

AMIR HAMZAH, SE,MM

NIP.196503151995031003

BIDANG PENAGIHAN & 

PEMBUKUAN

Ir. ARIS MUNANDAR, 

MPSDA

NIP.196608271994031002

BIDANG PENGKAJIAN & 

PENGEMBANGAN

MERISA NOVILIA, SE

NIP. 197111271997032001

KASI PELAPORAN 

PENERIMAAN DAERAH

DEFLANORA, SE,ME

NIP.197408121997032001 

KASI PENGKAJIAN POTENSI 

PAJAK 

ADI IRAWAN, SE,MM

NIP.197809302001121001

KASI MONITORING & EVALUASI 

MERCINILIA RIZKI, SE, M,SI

NIP. 198407102006012010

KASI NPEMBUKUAN & 

VERIFIKASI

Dra. LIDYA, M,SI

NIP.196701231986032003

KASI PENAGIHAN

RIFA’I , SH

NIP.196505081989031007

KASI KEBERATAN & 

BANDING

HERI OKTARIAN, SH

NIP.196610151989031005

PERATAAN KOMPUTER UPTD

KASI PENAGIHAN, 

PENGGURANGAN & 

KEBERATAN PBB

ELY DALTY,SH,M,SI

 

                Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

 



 

 

1.   Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang pendapatan 

daerah. 

2.   Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan 

serta mengkoordinasikan penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.  

3.   Sub Bagian  Umum Dan Perencanaan 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan 

kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan 

perlengkapan dan rumah tangga. 

4. Sub Bagian Kepegawaian  

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan  administrasi kepegawaian, menyusun 

rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai. 

5. Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan 



 

 

pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi 

perbendaharaan. 

6. Bidang Penagihan Dan Pembukuan  

Bidang Penagihan dan Pembukuan, mempunyai tugas pokok  

melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pembukuan, 

verifikasi, penagihan dan perhitungan serta melakukan 

pertimbangan dan keberatan pajak. 

7. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan  

Bidang pengkajian dan pengembangan  mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian  tugas dinas  meliputi 

pemantauan, pengkajian, pengembangan dan penyuluhan 

pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program dan kegiatan dinas.   

8. Bidang Pendataan Dan Penetapan  

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian  tugas dinas  meliputi pendataan dan 

pengolahan data, melakukan penetapan dan pemeriksaan 

terhadap subjek dan objek pajak.   

9. Bidang PBB dan BPHTB 

Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil dan 

penerimaan lain-lain meliputi penatausahaan penerimaan bagi 

hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan 



 

 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta memfasilitasi 

pemungutan PBB dan BPHTB. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 16 Kecamatan,    

membawahi : 

a. Kepala UPTD Seberang Ulu I 

b. Kepala UPTD Seberang Ulu II 

c. Kepala UPTD Ilir Barat I 

d. Kepala UPTD Ilir Barat II 

e. Kepala UPTD Timur I 

f. Kepala UPTD Timur II 

g. Kepala UPTD Plaju 

h. Kepala UPTD Kertapati 

i. Kepala UPTD Gandus 

j. Kepala UPTD Alang-Alang Lebar 

k. Kepala UPTD Sukarami 

l. Kepala UPTD Kemuning 

m. Kepala UPTD Sako 

n. Kepala UPTD Sematang Borang 

o. Kepala UPTD Kalidoni 

p. Kepala UPTD Bukit Kecil 

 

 

 

 



 

 

   4.1.4  Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame  

   Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Reklame Pasal 4, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara 

Perhitungan Pajak Reklame  

  1. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. 

 2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa 

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak reklame. 

 3. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen). 

 4. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan 

memperhatikan foktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaran, jumlah dan 

ukuran media reklame. 

 5. Dalam hal ini sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa 

reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 6. Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 

   jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) 

x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan 

reklame. 



 

 

 7. Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ditetapkan oleh walikota. 

 

4.1.5.  Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame 

    Berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2010 Pasal 8, dan 

Pasal 10 tentang  Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Tata 

Cara Penagihan Pajak Reklame 

a.    Tata cara pemungutan : 

1.   Pajak terutang dipungut di wilayah Kota Madya Palembang. 

2.   Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

3. Wajibpajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan walikota dibayar dengan 

mengunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagai mana yang di  

maksud  berupa karcis dan nota perhitungan. 

b.    Tata cara pembayaran dan penagihan : 

1. SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan keberatan, dan putusan banding, yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkan. 



 

 

2. Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujun 

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 

pembayaran pajak diatur dengan peraturan walikota. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

 4.2.1. Kinerja Pajak 

  Kinerja pajak merupakan sistem pelaksaaan pajak di suatu 

wilayah yang menjadi salah satu sumber penerimaan. Kinerja Pajak 

reklame yaitu menggambarkan perkembangan kinerja terhadap 

pencapaian realisasi Pajak reklame sesuai dengan hasil yang 

ditargetkan. Kinerja Pajak diukur dengan menggunakan dua rasio 

yaitu, Rasio Pengumpulan (Collection Ratio) dan Rasio Laju 

Pertumbuhan Pajak. 

4.2.1.1. Rasio Pengumpulan (Collection Ratio)  

Dalam menghitung rasio pengumpulan data yang 

digunakan adalah target dan realisasi pajak reklame  

periode 2012-2016. 

 

 



 

 

         Tabel 4.1 

  Penerimaan Pajak reklame Kota Palembang Tahun 2012 – 2016 

Tahun Target Realisasi (%) Keriteria 

2012 9.000.000.000 9.182.077.878.00 102.02 Sangat 

efektif 

2013 9.200.000.000 8.731.561.027.26 94.91 Tidak 

efektif 

2014 13.500.000.000 14.185.516.850.50 105.08 Sangat 

efektif 

2015 14.890.000.000 15.318.876.606.00 102.88 Sangat 

efektif 

2016 15.604.719.571 16.567.211.469.38 104.17 Sangat 

efektif 

            Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (2017).  

Rumus Perhitungan : 

                     Rasio Pengumpulan =
Realisasi XI

TargetXI
×100% 

 

Dari tabel 4.1  dapat diketahui bahwa Rasio Pengumpulan 

penerimaan pajak reklame oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang tahun 2012 telah terealisasi sebesar 102.02% Hal 

ini dapat diartikan bahwa penerimaa pajak reklame sangat aktif 

dalam mencapai kinerja pajak. Kemudian pada tahun 2013, rasio 

pengumpulan penerimaan pajak reklame menurun sebesar 94.91%. 

Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak reklame  tidak 

efektif dalam mencapai kinerja pajak. Pada tahun 2014 sampai 

tahun 2016, rasio pengumpulan penerimaan pajak reklame selalu 

mengalami penurunan, namun persentase rasio pengumpulan pajak 



 

 

reklame  masih diatas 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penerimaan pajak reklame sangat aktif dalam mencapai kinerja 

pajak. 

 

4.2.1.2. Rasio Laju Pertumbuhan Pajak 

Rasio laju pertumbuhan pajak reklame  selama 

tahun 2012 - 2016 disajikan dalam tabel berikut : 

                   Tabel 4.2  

 Penerimaan Pajak Reklame Kota Palembang  Tahun 2012 - 2016 

Tahun Realisasi (%) Kriteria 

2012 9.182.077.878.00 0 Menjadi tahun dasar  

perhitungan laju 

pertumbuhan pajak 

2013 8.731.561.027.26 8 Tidak berhasil mencapai 

kinerja 

2014 14.185.516.850.50 62 Tidak berhasil mencapai 

kinerja 

2015 15.318.876.606.0

0 

0,7 Tidak berhasil mencapai 

kinerja 

2016 16.567.211.469.38 0,8 Tidak berhasil mencapai 

kinerja 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 

(2017). 

Rumus Perhitungan : 

       Pertumbuhan Pajak : = 
Xt−X(t−1)

X(t−1)
× 100 

  

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Rasio Laju 

Pertumbuhan Pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 



 

 

Palembang pada tahun 2012 menjadi tahun dasar untuk 

perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak reklame. Selanjutnya Pada 

tahun 2013 mengalami kenaikan 8%, namun hal ini masih belum 

dikatakan berhasil dalam mencapai kinerja laju pertumbuhan. 

Tahun 2014 pertumbuhan pajak reklame mengalami kenaikan yang 

signifikat sebesar 62%, namun di Tahun  2014 sampai tahun 2016 

mengalami penurunan sebesar 0,7% dan 0,8%.  

4.2.2.  Potensi Pajak reklame  

 4.2.2.1  Rekapan Perhitungan Potensi Pajak Reklame Peritem 

              Tabel 4.3 

       Rekapan Data Perhitungan Potensi Pajak Reklame Peritem Tahun 

Anggaran 2012-2016. 

No Jenis Reklame Tahun 

  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Papan Merk 

 (Diatas Gedung) 1.734.600.000 1.730.325.000 2.751.350.000 2.821.175.000 3.177.562.000 

2 Bilboard     

    (Diatas Gedung) 2.607.000.000 2.124.000.000 3.168.000.000 3.048.750.000 3.764.000.000 

3  Papan Merk 

(Diatas Tanah) 2.136.860.000 1.554.000.000 2.793.000.000 3.312.697.500 3.155.600.000 

4   Bilboard  

(Diatas Tanah) 1.000.500.000 1.972.800.000 2.539.200.000 3.232.800.000 3.367.500.000 

5 Spanduk 782.325.000 576.450.000 885.262.500 864.675.000 905.850.000 

6   Umbul- Umbul 446.062.500 329.400.000 856.440.000 658.800.000 864.675.000 

7 Banner 356.850.000 323.910.000 933.300.000 960.750.000 878.400.000 

8 Poster 68.750.000 68.750.000 137.500.000 85.937.500 103.125.000 

9 Selembaran 

Warna 14.850.000 11.500.000 16.500.000 66.000.000 99.000.000 

10 Selembaran 

 Hitam Putih 28.875.000 20.212.500 24.062.500  33.687.500 86.625.000 

Total  9.176.672.500 8.711.347.500 14.163.740.000 15.026.147.500 16.402.337.000 

 Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, (2017) 

 



 

 

4.2.3.  Matrik Potensi  

         Matriks Potensi merupakan dilakukan untuk menentukan apakah 

jenis pajak daerah atau retribusi daerah tersebut masuk dalam 

kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang.  

4.2.3.1. Pertumbuhan Matriks Potensi Pajak Reklame  

    Berikut Pertumbuhan Matriks Potensi Pajak reklame Periode   

Tahun 2012-2016. 

Tabel 4.4 

Pertumbuhan Matriks Potensi Pajak reklame Periode Tahun 

2012-2016 

Tahun Pertumbuhan Matriks 

Potensi Pajak reklame 

Kriteria 

2012  

 

- 

Menjadi tahun dasar 

untuk perhitungan laju 

pertumbuhan Pajak 

reklame 

2013 8% Prima 

2014 62% Prima 

2015 0,7% Prima 

2016 0,8% Prima 

            Sumber :Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2017) 

 

       Dari tabel diatas tampak jelas bahwa Matriks Potensi 

Pertumbuhan Pajak reklame oleh Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang dari tahun 2012 Pajak  reklame  

dapat dikatakan menjadi tahun dasar untuk perhitungan laju 

pertumbuhan Pajak reklame. Pada tahun 2013-2016 dapat 

dikatakan prima, karena pertumbuhan Matriks Potensi lebih 

dari 1%. 



 

 

 4.2.3.2. Kriteria Kontribusi Matriks Potensi Pajak Reklame  

      Berikut Kriteria Kontribusi Matriks Potensi Pajak 

Reklame Periode Tahun 2012-2016. 

        Tabel 4.5 

                   Kontribusi Matriks Potensi Pajak Reklame Periode Tahun 2012-

2016. 

Tahun PAD Pajak Reklame % Keritria 

2012 521.877.454.519,12 9.182.077.878.00 1.75 Prima 

2013 689.102.464.093,88 8.731.561.027.26 1.26 Prima 

2014 728.123.306.204,64 14.185.516.850.50 1, 94 Prima 

2015 734.820.204.068,92 15.318.876.606.00 2.08 Prima 

2016 777.354.030.094,31 16.567.211.469.38 2.13 Prima 

Rata - Rata 9.16 prima 

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (2017) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa matriks potensi 

kontribusi pajak reklame oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang dari tahun 2012 sampai 2016 dapat dikatakan 

prima, karena konstribusi matriks potensi lebih dari 1%. 

 

4.3. Analisa dan Pembahasan 

 4.3.1.  Analisa Kinerja Pajak Reklame  

         Pada tahun 2012-2016 kinerja pajak reklame dapat dikatakan 

baik meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunya. 

Berikut ini Grafik Rasio Pengumpulan Pajak reklame yaitu : 



 

 

  

Gambar 4.2 

Grafik Rasio Pengumpulan Pajak Reklame 

Tahun 2012-2016 

 

         Dapat dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa 

pencapaian persentase Kinerja Pemungutan Pajak reklame 

terjadinya naik dan turun. Pada tahun 2012 sampai tahun 2013 

mengalami penurunan sebesar 10,11%. dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dari badan pengelolan pajak daerah sehingga 

masyarakat banyak yang kurang tahu tentang adanya peraturan 

daerah tentang pajak reklame, Pada tahun 2013 sampai tahun 

2014 mengalami kenaikan sebesar 10,17% dikarenakan 

banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar yang 

membuka usaha di Kota Palembng, mengakibatkan pengusaha 

yang menggunakan jasa reklame terus meningkat dan struktur 

papan reklame pun setiap tahun meningkat jumlahnya. Pada 

tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan 

persentase, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
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membayar pajak, wajib pajak cenderung untuk menghindar dan 

berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil pemasangan 

reklame, dan selain itu pemerintah tidak tegas dalam 

menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang penunggak atau 

menghindar dalam membayar pajk reklame. 

  Selain menggunakan rasio pengumpulan, 

perhitungan kinerja pajak reklame, menggunakan rasio 

pertumbuhan pajak reklame.  Berikut disajikan Grafik Rasio 

Pertumbuhan Pajak reklame  sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Grafik Rasio Laju Pertumbuhan Pajak Reklame 

Tahun 2012-2016 

 

           Berdasarkan grafik 4.3 diatas dapat diketahui bahwa 

pertumbuhan  pajak reklame pada tahun 2012 menjadi tahun 

dasar untuk perhitungan laju pertumbuhan pajak reklame. Pada 

tahun 2012 sampai tahun 2014 laju pertumbuhan pajak reklame 

sebesar 8%, 62%. Hal ini disebabkan karena semakin 
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meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

reklame, dan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari 

luar yang membuka usaha di kota palembang, mengakibatkan 

pengusaha yang menggunakan jasa reklame terus meningkat dan 

struktur papan reklame pun setiap tahun meningkat jumlahnya. 

selain itu petugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembng melakukan sosialisasi tentang pajak. Pada tahun 2014 

sampai tahun 2016  laju pertumbuhan pajak reklame mengalami 

penurun persentase di karenakan kurangnya penerapan sanksi 

bagi penungak–penunggak reklame yang baru tampil tanpa 

sepengetahuan petugas, sehingga masyarakat cenderung untuk 

menghindar dan berbuat tidak jujur dalam melaporkan hasil 

pajak pemasangan papan reklame. 

         Hal ini ditunjukan dengan persentase pertumbuhan 

pajak reklame terendah sebesar 0,7% dan daya pajak tertinggi 

sebesar 62%. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak, 

mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat dalam 

membayar pajak di Kota Palembang harus ditingkatkan. Untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, 

maka pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memberikan 

bimbingan dan penjelasan tentang pentingnya pajak reklame, 

merupakan langkah yang paling penting dalam 

mensosialisasikan pajak tersebut. 



 

 

4.3.2.        Analisis Potensi Pajak Reklame 

 1. Papan Merk (Diatas Gedung) 

        Analisis reklame Papan Merk (diatas gedung) tahun anggaran 

2012-2016. 

                 Tabel 4.6 

     Data Perhitungan Reklame Merk (Diatas Gedung) Tahun 

Anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 1.734.600.000 

2013 1.730.325.000 

2014 2.751.350.000 

2015 2.821.175.000 

2016 3.177.562.000 

            Sumber : data diolah 2017 

 Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame papan merk (Diatas Gedung) dari tahun 2012 

sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan 

dikerenakan banyaknya investor dari dalam maupun dari luar 

yang membuka usaha di Kota Palembang mengakibatkan 

pengusaha yang menggunakan jasa reklame terus meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   Bilboard (Diatas Gedung)  

         Analisis reklame bilboard (diatas gedung) tahun anggaran   

2012-2016. 

       Tabel 4.7 

 Data Perhitungan Reklame Bilboard (Diatas Gedung) Tahun 

Anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 2.607.000.000 

2013 2.124.000.000 

2014 3.168.000.000 

2015 3.248.750.000 

2016 3.764.000.000 

     Sumber : data diolah 2017 

 

     Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame bilboard (Diatas Gedung) dari tahun 2012 

sampai tahun 2013 mengalami penurunan dikarenakan 

banyaknya pemasangan bilboard tanpa izin dan kurangnya 

penerapan sanksi bagi penungak-penungak reklame reklame 

yang baru tampil tanpa sepengetahun petugas, dan dari 2013 

ke tahun 2016 mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya 

pembagunan yang ada di Kota Palembang, sehingga 

pengusaha reklame selalu mengalami peningkatan 

pertahunya.  

 

 

 



 

 

3. Papan Merk (Diatas tanah) 

Analisis reklame Papan Merk (diatas tanah) tahun anggaran 

2012-2016. 

            Tabel 4.8 

 Data Perhitungan Reklame Papan Merk (Diatas Tanah) 

Tahun Anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 2.136.860.000 

2013 1.554.000.000 

2014 2.793.000.000 

2015 3.312.697.500 

2016 3.355.600.000 

     Sumber : data diolah 2017 

              Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame Papan Merk (Diatas tanah), dari tahun 2012 

sampai tahun 2013 mengalami penurunan, dikarenakan 

banyaknya papan reklame yang hilang sehingga pengusaha 

reklame tidak memperpanjang lagi masa berlaku papan 

reklame, dan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami 

kenaikan dikarenakan, banyaknya perusahaan yang 

mengunakan papan merk sebagai alat promosi untuk 

mengenalkan berbagai produknya di senjang jalan. 

 

 

 

 



 

 

4. Bilboard (Diatas Tanah) 

       Analisis reklame bilboard (diatas tanah) tahun anggaran 

2012-2016. 

          Tabel 4.9 

  Data Perhitungan Reklame Bilboard (Diatas Tanah) Tahun 

Anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 1.000.500.000 

2013 1.972.800.000 

2014 2.539.200.000 

2015 3.232.800.000 

2016 3.367.500.000 

      Sumber : data diolah 2017 

   Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame Bilboard (Diatas Tanah), dari tahun 2012 

sampai tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dikarenakan 

bilboard diatas tanah paling banya digunakan oleh ivestor 

untuk mengiklankan atau mempromosiskan dan 

meningkatkan penjualan atau omset produknya. Pengusaha 

lebih banyak mengunakan billboard diatas tanah kerena iklan 

yang ditampilkan dapat dilihat konsumen atau masyarakat di 

sepanjang jalan. 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Spanduk 

       Analisis reklame spanduk  tahun anggaran 2012-2016. 

         Tabel 4.10 

Data Perhitungan Reklame Spanduk Tahun Anggaran 

                                        2012-2016 

 Tahun Total 

2012 782.325.000 

2013 576.450.000 

2014 885.262.500 

2015 864.675.000 

2016 905.850.000 

       Sumber : data diolah 2017 

 

             Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame spanduk, dari tahun 2012 sampai tahun 2013 

mengalami penurunan dikarenakan banyaknya spanduk yang 

hilang dan rusak, dikarenakan banyak masyarakat yang 

mengambil spanduk dipingir jalan tanpa sepengetahuan,  

wajib pajak tidak mau membayar pajak dikarenakan 

kerusakan dan kehilangan reklame, dari tahun 2013 sampai 

tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dikarenakan spanduk 

cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

mempromosikan berbagai usahanya di berbagai tempat. 

 

 

 

 



 

 

6. Umbul-Umbul  

Analisis Reklame Umbul-Umbul Tahun anggaran 2012-2016. 

            Tabel 4.11 

 Data Perhitungan Reklame Umbul-Umbul Tahun Anggaran  

2012-2016 

Tahun Total 

2012 446.062.500 

2013 329.400.000 

2014 658.800.000 

2015 856.440.000 

2016 864.675.000 

       Sumber : data diolah 2017        

 Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame umbul-umbul, dari tahun 2012 sampai  tahun 

2013 mengalami penerunan dikarenakan perusahaan tidak 

melanjutkan pemasangan reklame umbul-umbul untuk 

memasarkan produknya ditahun berikutnya, karena merasa 

produknya telah banyak dikenal oleh masyarakat. dari tahun 

2013 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan dikarenakan 

umbul-umbul yang lama bisa bertambah jumlahnya dengan 

dengan umbul-umbul yang baru tampil, dan digunakan oleh 

investor untuk mempromosikan dan mengiklankan 

produknya di sepanjang jalan sehingga dapat dilihat oleh 

masyarakat. 

 



 

 

7. Banner  

        Analisis reklame poster  tahun anggaran 2012-2016. 

                Tabel 4.12 

Data perhitungan reklame banner tahun anggaran  

2012-2016 

Tahun Total 

2012 356.850.000 

2013 323.910.000 

2014 933.300.000 

2015 960.750.000 

2016 878.400.000 

   Sumber : data diolah 2017        

              Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame banner dari tahun 2012 sampai tahun 2015 

mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya produk baru 

yang digunakan atau dipasarkan oleh pengusaha sehingga 

reklame yang lama terus bertambah, pada tahun 2015 sampai 

2016 mengalami penurunan dikarenakan wajib pajak 

menunggak dan tidak mau membayar, penunggakan atau 

penghindaran pembayaran pajak reklame ini mengakibatkan 

penurunan jumlah penerimaan pajak reklame. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Poster     

       Analisis reklame poster tahun anggaran 2012-2016. 

      Tabel 4.13 

Data Perhitungan Reklam Poster Tahun Anggaran  

                                     2012-2016 

Tahun Total 

2012 68.750.000 

2013 68.750.000 

2014 137.500.000 

2015 85.937.500 

2016 103.125.000 

     Sumber : data diolah 2017        

               Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame Poster dari tahun 2012 sampai tahun 2014 

mengalami kenaikan dikarenakan adanya perkenalan produk 

baru yang meningkatkan tingkat promosinya dengan variasi–

variasi terbaru, Sedangkan pada tahun 2014 sampai tahun 

2016 mengalami penurunan dikarenakan peusahaan tidak 

melanjutkan pemasangan reklame poster untuk memasarkan 

produknya ditahun berikutnya, karena perusahaan merasa 

produk yang dijual telah banyak dikenal oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

 

9.  Selembaran Warna 

         Analisis reklame selembaran warna tahun anggaran 2012-

2016. 

                 Tabel 4.14 

    Data perhitungan reklame selembaran warna tahun 

anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 14.850.000 

2013 11.500.000 

2014  16.500.000 

2015     66.000.000 

2016 99.000.000 

     Sumber : data diolah 2017        

 Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame selembaran warna dari tahun ke tahun 

berfluktuasi dari tahun 2012 sampai tahunb 2013 mengalami 

penurunan  dikarenakan orang atau pengusaha merasa kurang 

efektif, dikarenakan selembaran warna kurang menarik bagi 

pelanggan. Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami 

penaikan dikarenakan selembaran warna dibuat dengan 

variasi-variasi terbaru untuk menarik peminat konsumen dan 

memang produk sudah di kenal masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Selembaran Hitam Putih 

      Analisis reklame selembaran hitam putih tahun anggaran 

2012-2016. 

   Tabel 4.15 

Data Perhitungan Reklame Selembaran Hitam Putih Tahun 

Anggaran 2012-2016 

Tahun Total 

2012 28.875.000 

2013 20.212.500 

2014 24.062.500   

2015 33.687.500 

2016 86.625.000 

            Sumber : data diolah 2017        

   Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa reklame selembaran hitam putih dari tahun 2012 

sampai tahun 2013 mengalami penuruna dikarenakan orang 

atau pengusaha merasa kurang efektif, dikarenakan 

selembaran warna kurang menarik bagi pelanggan, tetapi bagi 

pengusaha baru takut biaya promosi terlalu tinggi dan 

menyebabkan penurunan, pada tahun 2013 sampai 2016 

mengalami peningkatan dikarenakan reklame selembaran 

hitam putih memang banyak di gunakan perusahaan untuk 

mempromosikan atau mengiklankan berbagai produknya pada 

konsumen dan masyarakat. 

 



 

 

4.3.3.  Analisis Matriks Potensi Pajak Reklame 

   Berikut Matriks Potensi Pajak Reklame Tahun 2012 sampai 

2016 

   Tabel 4.4 

         Matriks Potensi Pajak Reklame Tahun 2012-2016  

Pertumbuhan Kontribusi Kategori 

Positif Potensial Prima 

   Sumber : Data Diolah, 2017. 

      Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukan bahwa 

potensi pajak reklame pada tahun 2012-2016 di Kota 

Palembang masuk kedalam kategori berkembang. Hal ini 

disebabkan karena pajak reklame memberikan kontibusi yang 

tinggi yaitu pontesial bagi penerimaan pajak daerah di Kota 

Palembang lebih meningkat dari tahun ke tahun. Dapat di lihat 

dari tabel 4.15 bahwa kontribusi pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang cukup baik. Ini dapat 

dilihat dari tahun 2012 sampai tahun 2013 terjadinya 

penurunan persentase kontribusi pajak reklame di Kota 

Palembang sebesar 1,75% dan 1,26%. Dikarenakan kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak. Pada  

tahun 2013 sampai tahun 2016 kontribusi pajak reklame 

mengalami kenaikan persentase sebesar 1,26%, 1,94%. 2,08% 

dan 2,13%. Hal ini disebabkan karena peningkatan wajib pajak 

reklame yang terdaftar.  



 

 

4.3.4   Hambatan Dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame 

Dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang juga mengalami 

hambatan dalam proses pemungutanya. Adapun hambatan – 

hambatan ini dipengaruhi oleh paktor internal dan eksternal.  

Hambatan dalam faktor internal misalnya, kurangnya penerapan 

sanksi bagi penunggak- penunggak reklame yang baru tampil 

tanpa pengetahuan petugas, dan kurangnya sosialisasi dari Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah sehingga masyarakat banyak yang 

kurang tahu tentang adanya peraturan daerah tentang pajak 

reklame. 

Sedangkan dalam faktor eksternal misalnya, rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mereka 

cendrung untuk menghindar dan berbuat tidak jujur dalam 

melaporkan hasil pemasangan reklame serta wajib pajak 

berdomisili di luar wilayah kota palembang. 

 Dari hambatan diatas harus dicari jalan keluarnya 

dengan  upaya – upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan 

Pajak Daerah agar pemungutan dan pelaksanaan pajak dapat 

berjalan dengan baik. Dengan demikian pajak reklame 

diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk 

meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam  

pembiayaan keuangan daerah yang mampu mendorong 



 

 

pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan 

perekonomian yang dapat mensukseskan kemajuan daerah dan 

mengokohkan pondasi pembangunan nasional. 

 

4.3.5.  Upaya – Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah 

DalamMeningkatkan Penerimaan Pajak Reklame  

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dapat 

dilakukan dengan  

1. Intensifikasi Pajak Reklame 

         Intensifikasi merupakan usaha yang dilakukan 

pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak reklame. Dalam hal ini subjek pajak 

sangat menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetor 

pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah. 

  Sehingga muncul ketidak puasan sebagian dari 

masyarakat karena proses dan pelayanan yang tidak baik. 

Upaya pemerintah daerah melalui dinas pendapatan dapat 

dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik 

dengan subyek pajak. Hal ini merupakan langkah yang 

efektif dalam pembagunan subyek pajak, pemerintahan 

dapat mengadakan penyuluhan memahami arti penting 



 

 

membayar pajak serta mengevaluasi hasil pelaksanaan 

pemungutan agar masyarakat mempunyai keinginan 

rasaikut memiliki dari subyek pajak dalam membangun 

daereahnya. Menjalin hubungan kemitraan akan saling 

menguntungkan apabila didukung pemerintah daerah untuk 

memberikan kemudahan dalam ijin administrasi dalam 

pemasangan reklame. 

2. Ekstensifikasi Pajak Reklame 

Ekstensifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak reklame. 

Setiap tahunnya pemasangan reklame mengalami 

peningkatan, oleh karena itu Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah  Kota palembang harus mampu mengidentifikasi 

bertambahnya jumlah  pemasangan reklame dengan turun 

ke lapangan atau mengecek secara langsung keberadaannya. 

Dalam hal ini kemampuan aparat atau petugas pelaksana 

memegang peranan penting karena dapat mempengaruhi 

besar dan kecilnya jumlah penerimaan pajak pada tiap 

tahunnya melalui pemungutan tersebut.  

            Pengawasan sangat diperlukan oleh pemerintah 

daerah apabila dapat bekerjasama dengan seksi pendataan. 

Dalam pelaksanaan pendataan harus diperketat yang 

berpengaruh terhadap perubahan jumlah obyek pajak dan 



 

 

menyangkut perincian keseluruhan obyek pajak reklame. 

Kesadaran obyek pajak sangat penting, untuk itu 

pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan obyek 

dan sasaran serta melibatkan elemen masyarakat guna 

menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas dan 

menampung aspirasi/keluhan masyarakat dengan jaminan 

keluhan tersebut akan ditindak lanjuti dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil analisis kinerja dan potensi pajak reklame pada 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang priode tahun 2012 

sampai tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa : 

Analisis ini menunjukan bahwa kinerja pajak reklame di kota  

palembang, ditunjukan dengan rasio pengumpulan pajak reklame selama 5 

tahun terakhir sebesar 101,812% dengan kriteria sangat aktif yang 

cenderung positif dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Sedangkan Rasio Laju Pertumbuhan Pajak reklame menunjukan 

bahwa persentase Pajak reklame tersebut semuanya tidak berhasil 

mencapai kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pajak 

reklame di Kota Palembang cukup baik. 

Dari hasil potensi pajak reklame menunjukan rata-rata dari jenis per 

item pajak reklame dari tahun 2012 sebesar 9.176.672.500, tahun 2013 

sebesar 8.711.347.500, tahun 2014 sebesar 14.163.740.000, tahun 2015 

sebesar 15.026.147.500, dan tahun 2016 sebesar 16.402.337.000. dilihat 

dari rata-rata jenis per item pajak reklame dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkat yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

potensi Pajak reklame memberikan kontribusi potensial, dengan kriteria 

Pajak reklame termasuk kriteria prima. 



 

 

5.2.   Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan   oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

 Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek pajak 

reklame yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya 

melalui data objek tersebut. Dan seharusnya potensi yang belum tergali 

secara optimal dapat dimanfaatkan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang khususnya bidang pendapatan guna 

memaksimalkan pendapatan pajak reklame. 

 Perlu diadakan sosialisasi, menjalin hubungan baik dengan wajib 

pajak, serta memberikan pelayanan prima, dan melakukan penagihan. 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap 

kewajibanya dalam hal  ketaatan  pembayaran pajak tepat waktu dan untuk 

meningkatkan kinerja pajak reklame di kota palembang. 
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