
1 
 

Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara, Vol 2, No. 1 (Juni)  2017 

PENGARUH PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 

PERIODE 2013 – 2017 

 

Heriyanto 

Didin Wahyudin 
Program Studi Akuntansi,  STIE Dharma Negara 

Email: heriyanto-2000@gmail.com 

 

 
ABSTRACT 

 

This purpose of  this study is investigate the influence perception of internal control  (X) to 

the effectiveness of revenue advertising tax(Y). This research conducted in Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Questionaire used to obtain data 

from 35 respondents in control area and tax revenue. Then data processed by descriptive 

analysis method with a product moment correlation test, simple linear regression analysis and 

case study approach. data processing performed by Microsoft Excel, Succsessive Method of 

Interval, and the Application version SPSS 18. This study showed that there is influence of 

internal control to advertising tax revenue. Based on simple linear regression test results that 

the influence of variable X to variable Y at 35.3% and 64.7% influenced by other factors not 

studied by the researchers. 

 

Key words: Perception Of Internal Control, Effectiveness of Revenue Advertising Tax 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame (X) terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y). Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keunagan  Daerah Kabupaten 

Bandung Barat. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari  35 responden pada 

bidang pengendalian dan penerimaan pajak. Kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis, dengan alat uji korelasi Product Moment, analisis 

regresi linier sederhana dan pendekatan studi kasus. Proses pengolahan data dilakukan dengan 

Microsoft Excel, Method Successive of Interval (MSI) dan aplikasi SPSS versi 18. Penelitian 

ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh pajak Reklame  terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana bahwa pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y yaitu sebesar 35,3%, sedangkan 64,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti. 

 

Kata Kunci: Pengaruh Pajak Reklame, Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi 

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah.  

Salah satu faktor PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat digali dan 

ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah berasal dari pajak daerah, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
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yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah juga kemakmuran rakyat.Untuk 

mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah 

harus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan pajak daerah. Optimalisasi 

penerimaan pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal 

pembiayaan, penyelenggaran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, serta 

terwujudnya pelayanan publik yang maksimal. 

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kemajuan 

yang pesat dalam pembangunannya, hal tersebut tidak terlepas dari keuangan daerahnya. 

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

merupakan kontribusi yang cukup besar terhadap sumber penerimaan daerah. Oleh sebab 

itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu berusaha menggali potensi pajak guna 

mambiayai pembangunan daerahnya. Salah satu pajak daerah yang dijadikan Sumber 

PAD (Pendapatan Asli daerah) adalah pajak reklame. Pemungutan pajak reklame di 

Kabupaten Bandung Barat sendiri menggunakan sistem official assessment yaitu sistem 

pengenaan pajak yang dimana ketentuan pajak, kredit pajak, membayar pajak serta 

pelaporan pajak reklame tersebut ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat. 

Setiap tahunnya reklame di Kabupaten Bandung Barat semakin menjamur seiring 

dengan berkembangnya dunia usaha yang membutuhkan reklame sebagai sarana yang 

cukup penting. Potensi-potensi inilah yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat dalam menggali potensi pajak yang sangat besar di bidang 

reklame guna menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bandung Barat. 

Tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami kebocoran 

dalam penerimaan pajak reklame karena banyak reklame-reklame yang di pasang di 

Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki izin. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi 

dikarenakan dapat mengurangi penerimaan pajak reklame Kabupaten Bandung Barat. 

Agar seluruh upaya pemungutan pajak reklame tersebut dapat menghasilkan penerimaan 

yang optimal maka diperlukan adanya kegiatan pengendalian internal, sehingga setiap 

langkah pemungutan di atas dapat selalu dimonitor dan diantisipasi terhadap 

kemungkinan adanya penyimpangan serta dapat mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi yang sedang digunakan 

secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran organisasi. Adanya kondisi 

penurunan pertumbuhan penerimaan pajak reklame yang diperkirakan adanya 

ketidaktepatan, ketidakefektivan, serta keefesiensian dalam pemungutan maupun dalam 

pengelolaan pajak reklame. Penurunan tersebut seharusnya tidak terjadi jika potensi dari 

sistem pengendalian yang diberikan dalam masalah penerimaan pajak reklame ini lebih 

optimal dan efektif kembali sehingga penerimaan pajak reklame ini pun, dapat dengan 

rutin dan sesuai jangka waktu nya masuk ke kas penerimaan daerah Kabupaten Bandung 

Barat. Apabila kita melihat target maupun realisasinya, seharusnya penerimaan pajak 

reklame dapat selalu meningkat setiap tahunnya tetapi dengan melihat kondisi penurunan 

tersebut dari segi target maupun realisasi yang kita presentasekan penurunannya dapat 

disimpulkan bahwa adanya beberapa hal yang menjadi kemungkinan serta menyebabkan 

terjadinya penurunan dalam penerimaan pajak reklame tersebut baik dalam hal proses 

pemungutan maupun dalam pengelolaan pajak reklame tersebut. 

Hal itu peneliti hubungkan dengan kondisi pengaruh hasil pendapatan Daerah  

dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk  

memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak reklame diperlukan pengaruh hasil 

pendapatan Daerah yang memadai yang mana pengaruh hasil tersebut mempunyai tujuan 

yaitu, efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan 
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terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pengaruh hasil Daerah 

diharapkan dapat mengurangi, memperkecil, dan menghilangkan penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan 

dengan baik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Hakikat Pajak Reklame merupakan fungsi yang secara langsung untuk 

Pendapatan Asli Daerah dimana kini telah makin berkembang untuk diterapkan pula 

kedalam sistem operasional instansi pemerintahan. 

Pajak Reklame diterapkan untuk menjaga Pendapatan Asli Daerah dalam 

mencapai tujuan profitabilitas dan pencapaian misi serta untuk meminimalkan hambatan 

selama proses berlangsung. Pajak Reklame akan sangat efektif apabila Pendapatan 

tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting bagi suatu 

Daerah.Sehingga dengan diterapkan sistem Pendapatan Asli Daerah pada organisasi 

perusahaan maupun pada instansi pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pajak 

asli daerah khususnya pajak yang berkenaan adalah pajak reklame. 

Pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 29, 

LD 2011/no 29 HLD tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pajak atas 

penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menerik perhatian umum terhadap barang, 

jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati 

oleh umum. 

Menurut W.H Van Bearle dan F.E Holannder, Reklame adalah suatu kekuatan 

yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya dilaksanakan 

oleh produsenatau pedagang agar dengan demikiandapt dipengaruhi penjual barang-

barang atau jasa dengan cara yang menguntungkandirinya sendiri. Sementara Menurut 

Berhouwer menjelaskan bahwa reklame merupakan setia pernyataan yang secara sadar 

ditujukan kepada public dalam bentuk apapunjuga yang dilakukan oleh seorang peserta 

lalu lintas perdagangan yantg diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barabg-

barang atau jasa yang dimasukan oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. 

Dengan pemahaman sesuai dengan deskripsi teori dan kerangka berfikir  yang 

telah di sampaikan pada bahasan sebelumnya, maka model kerangka berfikir dalam 

penelitian ini akan dituangkan dalam gambar 2.1 di bawah ini yaitu model kerangka 

berfikir secara teoritis, yaitu sebagai berikut: 

 

Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka di gambarkan paradigma 

penelitian sebagai berikut: 

Diduga bahwa besar kecilnya Pajak Reklame akan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 

 

 

METODOLOGI  

Penulis menggunakan metode penelitian deskriftif dan verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 

diambil suatu kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data (angka) dengan menggunakan metode penelitian 

ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga 
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menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang 

diteliti.  

Penelitian ini, mengambil beberapa data sekunder berupa data laporan anggaran 

pajak daerah khususnya pajak reklame dan laporan anggaran pendapatan asli daerah dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pengambilan sampel harus berdasarkan pada 

sumber data dan daerah populasi yang telah ditetapkan. Jika sampel yang dipilih kurang 

mewakili pokok populasi maka hasil penelitian tidak dapat diketahui atau sulit untuk 

diketahui.  

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan linear 

antara 2 variabel independen (X) atau lebih dengan 1 variabel dependen (Y). Analisis 

regresi linear sederhana bertujuan untuk dapat mengetahui apakah variabel indevenden 

(X) terhadap variabel dependen (Y) terdapat pengaruh atau tidak, dan hasilnya berupa 

koefisien untuk masing-masing variabel independen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Statistik F 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pajak 

Reklameb 
. Enter 

a. Dependent Variable: PAD 

b. All requested variables entered. 

 

Output bagian pertama ( variabel entered / removed ), tabel diatas 

menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan adalah variabel pajak reklame 

sebagai variabel independent dan PAD sebagai variabel dependen dan metode 

yang digunakan adalah metode enter. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
.564a .318 .090 

71083450923.

07283 

 

Output bagian kedua ( Summary ) : 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 

0.546. Dari output tersebut, diperoleh koefesien determinasi (R Square) sebesar 0.318, 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas  (Pajak reklame terhadap 

variabel terikat ( PAD ) yaitu sebesar 31.8 %.  

 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame 
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ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70638390717

50882000000.

000 

1 

706383907175

0882000000.0

00 

1.398 .322b 

Residual 15158570985

39871400000

0.000 

3 

505285699513

2904000000.0

00 

  

Total 22222410057

14959600000

0.000 

4    

a. Dependent Variable: PAD 

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame 

 

Output Bagian Ketiga ( ANOVA ), dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 

1.398 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.322. Signifikan dari F 0.322 > 0.05, maka 

model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel Pajak Reklame atau 

dengan kata lain tidak ada pengaruh varibel Pajak Reklame ( X ) terhadap variabel PDA 

( Y ). 

 

Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh  pengaruh  satu  variabel  

penjelas  atau  independen secara   individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel 

dependen (V. Wiratna Sujarweni, 2007: 86). 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49825468220.

832 

237179131284

.252 
 210 .847 

Pajak Reklame 166.029 140.421 .564 1.182 .322 

a. Dependent Variable: PAD 

 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi  koefisien  

regresi  dengan  ketentuan  sebagai berikut:  

Diketahui nilai constant ( a ) sebesar 49,825,468,220.832 sedangkan nilai Pajak 

Reklame ( b / koefesien regresi ) sebesar 166.029, sehingga persamaan regresinya dapat 

ditulis: 

Y   =  a   +  bX 

Y   = 49,825,468,220.832  +  166.029X 

Persamaan diatas dapat diterjemahkan: 

1.  Konstanta sebesar 49,825,468,220.832, mengandung arti bahwa nilai konsisten 

variabel PAD adalah 49,825,468,220.832 

2.  Koefesien regresi ( X ) sebesar 166.029 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % 

nilai pajak reklame, maka nilai PAD bertambah sebesar 166.029. Koefesien regersi 
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tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X 

terhadap Y adalah positif.        

Hipotesis:  

Ho:β1  =  0  (Tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah).  

Ha:β1 ≠ 0 (Terdapat pengaruh signifikan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah).  

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel Coefficients diperoleh dengan nilai 

signifikansi 0.322 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Reklame 

( X ) tidak berpengaruh terhadap variabel PAD ( Y ). Berdasarkan nilai t, diketahui 

nilai thitung  sebesar 1.182 < ttabel  2.776, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Reklame ( X ) berpengaruh terhadap variabel PAD ( Y ).   

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Januar Putra Prayoga 

(2015) yang tidak konsisiten dengan pernyataan diatas  bahwa  hasil  Uji t 

menunjukan  bahwa  jumlah penerimaan pajak reklame berpengaruh secara sinifikan 

terhadap PAD, dengan kata lain Ho di tolak dan Ha diterima. 

Lemahnya pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap PAD pada periode tahun 

2013-2007 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dari segi sumber 

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang masih didominasi oleh pajak daerah lainnya, 

bukan hanya pajak reklame saja yang diperkirakan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Dan juga disebabkan oleh kontribusi dari Pajak Reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan  

bahwa :  

1.  Tingkat efektifitas pajak reklame Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

tahun 2013-2017 kurang optimal. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak 

reklame di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat 

yang kurang dari 100%  selama lima tahun terakhir,  hal  ini  menunjukan  bahwa  

kinerja  dalam  pemungutan pajak reklame kurang baik, karena realisasi pajak 

reklame lebih kecil dari pada target yang direncanakan. Sehingga target yang ingin 

dicapai tidak teralisasi sepenuhnya.  

2.  Prosentase penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 2013-2017 naik turun 

peningkatannya rata-rata  setiap tahunnya 98,22% dan selama kurun waktu 

tersebut penerimaan pajak terbesar  terjadi  di tahun  anggaran 2016  yaitu  

sebesar 109,11%. Sedangkan penerimaan pajak terkecil terjadi di tahun  

anggaran 2015  yaitu  sebesar 82,31%.  

 

3.  Prosentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat selama kurun 

waktu 2013-2017 bervariasi karena mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu 

antara 128% sampai 97%, ini dikarenakan penerimaan PAD Kabupaten Bandung 

Barat hanya menerima dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 111%. Realisasi 

penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir 

melebihi dari target, sehingga Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Bandung 

Barat dikatakan berhasil dalam mengelola Pajak Daerah.   

4. Berdasarkan uji t (secara parsial) terlihat bahwa tingkat signifikansi pada variabel 

pajak reklame yaitu 0,322 atau bisa juga dilihat dari nilai thitung 1,182 < ttabel 
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2,776 (untuk pajak reklame) sehingga terjadi pengaruh yang signifikan. 
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