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ABSTRAK 
 
 

Hindarto Prasetyo Utomo, 2006. “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004”, 65 Halaman. 
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang 
lebih baik. Dalam membiayai pembangunan tersebut salah satu upaya Pemerintah 
Daerah adalah menyerap dari sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendapatan Daerah dilakukan usaha-
usaha peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang 
membiayai pembangunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan dan menganalisis tentang 
potensi pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Kudus sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Kudus, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pajak reklame dan faktor Daerah Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah dalam meningkatkan pajak reklame. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode 
dokumentasi dan metode wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian ini 
adalah Staf Bagian Pendaftaran dan Pendataan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa potensi pajak reklame 
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, hal ini bisa 
dilihat dalam daftar penerimaan pajak reklame yang setiap tahunnya selalu 
mengalami kenaikkan. Pajak reklame bersifat elastis terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), dari hasil perhitungan elastisitas pajak reklame 
terhadap PDRB adalah E > 1. Pajak reklame bersifat elastis terhadap jumlah 
penduduk, karena menurut perhitungan elastisitasnya pajak reklame terhadap 
jumlah penduduk diperoleh E > 1. Pajak reklame elastis terhadap laju inflasi, 
karena dari hasil perhitungan diperoleh E > 1. Sedangkan kontribusi pajak 
reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun masih kecil yang rata-
ratanya 0,97% akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame 
sudah cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama, hal ini bisa 
dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan penerimaannya 
dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila diperlukan menaikkan 
pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 
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dan faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain informasi dan data objek 
pajak reklame, media komunikasi sudah cukup dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Dengan melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi pajak reklame 
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan lagi, antara 
lain dengan mencari objek-objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak 
reklame, yang objek-objek reklame ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan 
pajak. Upaya Pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib 
pajak supaya lebih baik dalam pelayanan yang semaksimal dan secepat mungkin 
terhadap wajib pajak, antara lain dengan diadakan penataran-penataran yang 
berkesinanbungan terhadap para wajib pajak.  Pihak Dipenda dan Pemerintah 
Daerah setempat perlu memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap 
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka pangembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah 

keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia 

adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik 

materiil maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program 

pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan 

di dalam pemerintah negara Indonesia. 

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah 

menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang 

maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti 

peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan 

pembangunan nasional. 

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan 

daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-

undang, maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakanlah asas desentralisasi dan 

asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut maka di negara  kita ada 
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pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan yang bersifat otonom, 

selanjutnya di sebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pamerintah Daerah). Dalam 

menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan 

terlaksananya pembangunan di daerah. 

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan 

dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan 

pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan 

pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan 

efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan 

aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah 

untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai 

pembangunan daerah. 

 Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah 

adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah 

pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan 

cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada,dalam hal ini 

adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh 
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Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas 

jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan 

pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan (Usman dan Subroto, 

1980:46). 

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara 

umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak 

umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah 

yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah.Kriteria pajak daerah secara 

spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya Financing 

Regional Government, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari 

daerah sendiri. 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi 

penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah. 

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi 

hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. 

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak 

daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah 

daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di 

wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah. 
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Tabel 1.1 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Per jenis Pendapatan 

Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004 (Rupiah) 

Jenis 

Pendapatan 
2000 2001 2002 2003 2004 

Pajak  

Daerah  
2.860.416.755 4.845.280.170 7.252.400.935 9.535.782.535 11.118.698.870

Retribusi  

Daerah 
8.170.474.080 15.730.174.900 19.912.263.236 21.793.712.465 25.854.385.705

Bagian laba 

usaha 

daerah 

0 92.729.450 2408.224.292 266.192.844 310.620.103

Lain-lain  

Pendapatan 
175.191.371 1.458.173.226 2.875.393.445 7.267.177.867 5.456.050.774

Jumlah  11.152.082.206 22.126.357.746 30.248.381.908 38.862.868.711 42.742.755.452

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004. 

 
Dengan melihat tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Pajak Daerah 

menduduki urutan kedua dalam hal besarnya kontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah setelah Retribusi Daerah. Oleh karena itu sumbangan pajak 

daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis 

pajak daerah tersebut adalah Pajak Reklame. 

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendapatan Daerah 

melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan pajak reklame secara 

optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. Di 

Kudus pajak reklame diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 

No. 9 Tahun 1998. 
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Pemasangan, perijinan, dan pengelolaan reklame diatur oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten kudus. Di Kabupaten Kudus penerimaan pajak 

reklame dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal 

ini bisa dilihat dalam tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Peneriman Pajak Reklame 

Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004 

(Rupiah) 

 

No Tahun Penerimaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

122.450.790 

219.096.400 

268.586.050 

338.124.100 

435.068.050 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 – 2004 

 
Tabel 1.2 di atas menunjukkan perolehan penerimaan dari pajak reklame 

selalu mengalami kenaikan, meskipun mengalami peningkatan Dipenda selalu 

berusaha meningkatkan pajak reklame di masa mendatang seiring dengan 

otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Kudus. 

Hal tersebut di atas didukung oleh perkembangan perekonomian yang 

cukup meningkat di Kabupaten Kudus. Keadaan perekonomian tersebut 

tercermin dalam perkembangan tingkat PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) dari tahun ke tahun. 
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Tabel 1.3 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten KudusTahun 2000 - 2004 

Atas dasar harga berlaku 
Atas dasar harga konstan tahun 

1993 Tahun 

Nilai  ( Rupiah ) Pert. (%) Nilai  ( Rupiah ) Pert. (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

7.430.608.480.000 

8.754.788.320.000 

9.945.050.040.000 

11.403.953.830.000 

12.473.899.220.000

_ 

17,82 

13,60 

14,67 

9,38 

3.076.681.270.000 

3.145.309.070.000 

3.249.548.720.000 

3.348.255.300.000 

3.475.816.970.000 

_ 

2,22 

3,31 

2,88 

3,96 

Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Kudus (Kudus dalam Angka 2004) 

Sejalan dengan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) keadaan penduduk di Kabupaten Kudus jumlahnya terus meningkat. 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memberikan suatu dorongan 

kepada pemerintah untuk memikirkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dengan 

meningkatnya PDRB dapat diartikan bahwa pendapatan perkapita penduduk 

juga meningkat. Laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dalam tabel 1.4 di 

bawah ini: 

Tabel 1.4 

Laju Pertambahan Jumlah Penduduk 

Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pert (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

348938 

352491 

354899 

358255 

361282 

358391 

361953 

364294 

366714 

369472 

707329 

714444 

719193 

724969 

730754 

_ 

1,00 

0,66 

0,80 

0,79 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

Jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang 

semula pada tahun 2000 sebesar 707329 jiwa, kemudian mengalami 

pertumbuhan sampai pada tahun 2004 telah mencapai 730754 jiwa. 

Peningkatan PDRB dan laju jumlah penduduk sangat berpengaruh 

terhadap laju perekonomian. Peningakatn PDRB tidak terlepas dari 

adanya suatu gejolak harga. Perubahan harga yang naik turun akan 

mempengaruhi indek harga di pasar. Di Kabupaten Kudus perubahan 

indek harga cukup mencolok terbukti adanya laju inflasi yang tinggi. 

Tabel 1.5 

Laju Inflasi Kabupaten Kudus dan Nasional 

Tahun 2000 – 2004 (%) 

Tahun Kudus Nasional 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

9,93 

12,00 

9,17 

5,20 

6,11 

9,34 

12,55 

10,03 

5,06 

6,36 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

 

Laju inflasi dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dimana 

angka tertinggi terjadi pada tahun 2001 mencapai 12,00 %. Bila 

dibandingkan dengan laju inflasi secara nasional, laju inflasi di Kabupaten 

Kudus hampir sama. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih 

judul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004” adapun alasan-alasan yang mendukung 

penyusunan skripsi dengan judul tersebut diatas adalah: 

1. Peranan aparatur pemerintah sangat penting untuk meningkatkan sumber-sumber 

pendapatan daerah dari sektor pajak reklame dalam pembiayaan pembangunan 

daerah 

2. Potensi reklame di Kabupaten Kudus dipandang sangat besar, mengingat 

gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. 

3. Pajak reklame mempunyai peranan penting dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kudus.                    

 
B. Permasalahan 

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam 

alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Potensi pajak reklame yang dapat diraih Kabupaten Kudus 

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah? 

2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kudus? 

3. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh 

Pemerintah Daerah Kudus dalam meningkatkan Pajak Reklame? 

4. Faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Pajak Reklame?  
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C. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: 

1. Potensi pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Kudus sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah. 

2. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Kudus. 

3. Faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintaah 

Daerah dalam meningkatkan Pajak Reklame. 

4. Faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam 

meningkatkan Pajak Reklame. 

 

D. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang penelitian ini 

maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

            Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pajak 

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang 
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digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan 

daerah. 

3. Pajak reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda alat, pembuatan atau media menurut bentuk corak 

ragam untuk tujuan komersial, menganjurkan atau memajukan suatu 

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau di 

dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

E. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai dua fungsi yakni sebagai berikut: 

1. Bersifat teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah 

Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang pajak reklame di masa otonomi 

daerah. 

b. Memperoleh pengetahuan tentang potensi  pajak reklame, serta berbagai hal 

tentang pajak reklame di Kabupaten Kudus. 

2. Bersifat praktis 

Memberi informasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam 

rangka peningkatan  pajak reklame. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 

25 Tahun 1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Dalam rangka kelancaran pembangunan daerah maka dibentuk daerah 

otonomi di tingkat kabupaten agar dapat dilaksanakan pembangunan sesuai 

kemampuan dan pemberdayaan daerah. Pembiayaan belanja pembangunan 

juga tergantung pada sumber Pendapatan Asli Daerah. 

1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI 

No.25 Tahun 1999 yaitu 

a. Hasil Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan 

pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara 

langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan. 
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b. Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pembayaran pemakaian atau karena memperoleh 

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun 

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap  

ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan 

yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam 

hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan  untuk sesuatu tujuan 

tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari 

pengembalian  biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan. 

Hasil Perusahaan Milik Daerah yang merupakan pendapatan daerah 

adalah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai 

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah 

adalah suatu  kesatuan produksi yang bersifat menambahkan 

penghasilan   daerah, memberri jasa, penyelenggaaraan kemanfaatan 

umum, dan  memperkembangkan perekonomian daerah. 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang sah ialah pendapatan-

pendapatan  lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. 

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka 

kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai 

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan 

tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan 

suatu  kebijakan pemerintah daerah suaatu bidang tertentu. 

e. Dana perimbangan 

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian  daerah dari penerimaan  

Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, 

perkebunan, pertambangan daaari sumber daya alam serta bea 

perolehan hak aatas tanah dan bangunan. 

f. Pinjaman  Daerah 

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari 

pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah 

dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan 

pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang 

mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah 

yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan 

DPRD. 

g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal 

dari sumber lain misalnya: sumbangan daari pihak  ketiga kepada 
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daerah tingkat I atau daerah II dan lain-lain yang dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dijelaskan bahwa untuk  membiayai pembangunan di daerah, 

penerimaannya bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi,  

Hasil perusahaan milik daerah, hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah 

melakukan upaya maksimal  dalam pengumpulan pajak-pajak dan retribusi 

daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan  pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan 

dalam otonomi daerah. 

 

B. Pajak  

1. Pengertian Pajak 

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli 

antara lain menurut Usman dan K. Subroto :  

“Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan 
untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya 
tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan 
pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan” (Usman dan Subroto, 
1980 : 46). 
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Sedangan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut : 

“ Pajak  adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontra 
prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan di gunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”(Mardiasmo, 2003:1). 

Menurut Undang–undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah : 

“Pajak daerah yang selajutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah”. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-undang tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang 

digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk 

memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala 

pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat 

dipaksakan oleh kekuatan publik.        

2. Fungsi pajak 

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada 

pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan 

umum. Untuk meningkatkan kesejahtaraan umum tidak hanya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya kekas negara saja, tetapi juga 

harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahtaraan umum 
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perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus di berasarkan dan 

dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Fungsi pajak menurut 

Mardiasmo (2003:1) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah : 

a. Fungsi budgetair 

b. Fungsi mengatur 

Ad. a.  Fungsi Budgetair 

Dalam fungsi budgetair ini pemungutan pajak bertujuan untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang 

pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam 

melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran 

untuk membiayai pembangunan. 

Ad . b. Fungsi Mengatur 

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan 

dorongan kepada pengusahan untuk memperbesar produksinya, 

dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada 

para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan 

menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya 

industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih 

bayak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan 

pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial 

ekonomi dalam masyarakat. 

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah 

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada 

asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:7) yaitu : 



 

 

17

a. Asas kebangsaan  

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang–orang bertempat 

tinggal di Indonesia. 

b. Asas tempat tinggal 

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di 

Indonesia di tentukan menurut keadaan. 

c. Asas sumber penghasilan 

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak 

memperhatikan subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas 

berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan 

pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak 

yang dilancarkan dari jaman kejaman yaitu : 

1) Asas sumber penghasilan 

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan 

segala kepentingannnya seperti keselamatan jiwa dan harta. 

Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan 

perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang 

berupa pajak. 

2) Teori kepentingan      

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban 

penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetap karena teori ini 

mambenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari 

rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban 

pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam 

tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang 

berserta harta bendanya. 
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3) Teori bukti 

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya 

tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma 

menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas 

sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam 

bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak 

didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu 

dalam tekanan pajak tidak harus sama bersarnya untuk tiap 

orang, jadi beban pajak harus sesuai dengan pemikul beban. 

Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, 

dan pengeluaran belanja seseorang.  

4. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-

jenis pajak daerah terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 
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Adapun maksud pengertian dari masing-masing pajak tersebut menurut 

penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

1) Pajak Hotel 

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau 

istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan 

dipungut termasuk bangunan lainya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

2) Pajak Restoran 

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan atau minimal yang disediakan dengan 

dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering. 

3) Pajak Hiburan 

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan  

nama dan  bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap 

orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas 

untuk berolah raga 

4) Pajak Reklame 

Adalah pajak atas penyenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat 

perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk 

tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari 

perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 



 

 

20

ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu 

tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. 

5) Pajak penerangan jalan 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa 

diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. 

6) Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

7) Pajak Parkir 

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan 

oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. 

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut 

retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 

34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jas atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi 

daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut 

diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan 

pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih 

menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab 
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kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah 

khususnya ketahanan dibidang ekonomi. 

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan 

menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila 

masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan 

berkurang, dengan sedirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula 

penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak 

daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk 

melaksanakan pembangunan daerah. 

C.  Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial.Dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

Objek pajak reklame di sini adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Reklame sebagaimana dimaksud pada Peraturan daerah Kabupaten Kudus 

No.9 Tahun 1998 tentang pajak reklame yaitu: 

1. Reklame megatron 

Reklame megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancaar 

yang menampilkan beberapa gambar atau naskah reklame secara 

sendiri-sendiri. 
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2. Reklame Papan atau Bilboard 

Reklame papan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, 

batu, logam, alat penyinar atau bahan lain  yang berbentuk lampu pijar 

atau antara lain  yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan  

berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 

3. Reklame Kain 

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan 

bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain 

contohnya adalah umbul-umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada 

acara-acara insidentiil, atau acara-acara tertentu saja. 

4. Reklame Melekat atau Stiker atau Poster 

Reklame melekat atau stiker atau poster adalah reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta 

untuk ditempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau 

prasarana umum. 

5. Reklame Selebaran 

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas 

diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan 

tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu 

benda lain 

6. Reklame Berjalan 

Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu atau ke 

lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame pada Bis yang 

berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instans adalah 

contoh reklame berjalan. 
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7. Reklame Kendaraan 

Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan 

pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang 

perusahaan dan perwakilannya berdomosili di wilayah daaerah. Reklame 

jenis ini hampir sama dengan reklame berjalan bisa kita lihat pada mobil-

mobil suatu perusahaan. 

8. Reklame Udara 

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini 

digunakan pada saat insidentiil saja misalnya launching produk. 

9. Reklame Suara 

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau yang ditimbulkan 

dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini 

jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa 

kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak 

maupun biro reklame. 

10. Reklame Film atau Slide 

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

 

D. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus 

Teori pertumbuhaan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan 

mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut 

sehingga terjadi proses pertumbuhan. Atas sudut pandang tersebut, 

pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan angka-angka Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui 

dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu dengan PDRB 

sebelumnya.Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten KudusTahun 2000 – 2004 

Atas dasar harga konstan tahun 1993 

Tahun Nilai  (Rupiah) Pert. (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

3.076.681.270.000 

3.145.309.070.000 

3.249.548.720.000 

3.348.255.300.000 

3.475.816.970.000 

_ 

2,22 

3,31 

2,88 

3,96 

Sumber : Kudus dalam Angka 2004 

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2004 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan juga penurunan. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 3,96% dan 

pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 2,22%. 

Sedangkan selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 pertumbuhan yang 

dicapai rata-rata sebesar 3,09%. Berikut ini merupakan sembilan sektor 

lapangan usaha yang mendukung PDRB Kabupaten Kudus tahun 2000 sampai 

tahun 2004,  yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian  
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Tabel 2.2 

Sembilan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Rupiah) 

Lapangan Usaha 2000 2001 2002 2003 2004 

Pertanian 

Pertambangan dan 

Penggalian 

Industri 

Pengolahan 

Listrik, Gas dan Air 

Bersih 

Bangunan 

Perdagangan, hotel 

dan Restoran 

Angkutan dan 

Komunikasi 

Keuangan, 

Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 

Jasa-Jasa 

  

99.953.570.000 

1.489.750.000 

 

1.834.334.650.000 

 

19.764.920.000 

 

28.711.870.000 

873.617.520.000 

 

53.852.350.000 

 

83.522.160.000 

 

 

81.434.490.000 

 

105.161.890.000 

1.560.730.000 

 

1.880.128.770.000 

 

29.715.450.000 

 

29.715.450.000 

875.852.660.000 

 

55.777.420.000 

 

89.652.410.000 

 

 

83.756.470.000 

111.543.070.000 

1.599.040.000 

 

1.938.172.700.000 

 

25.176.760.000 

 

30.749.480.000 

902.205.790.000 

 

58.466.980.000 

 

95.758.810.000 

 

 

85.876.080.000 

114.899.710.000 

1.693.840.000 

 

1.995.583.300.000 

 

25.955.130.000 

 

33.847.400.000 

925.040.440.000 

 

63.530.230.000 

 

99.758.800.000 

 

 

87.946.440.000 

125.113960.000 

1.632.960.000 

 

2.046.750.020.000 

 

27.280.420.000 

 

34.808.920.000 

970.005.070.000 

 

73.342.080.000 

 

106.461.390.000 

 

 

90.422.140.000 

 

Jumlah  3.076.681.270.

000 

3.145.309.070.

000 

3.249.548.720.

000 

3.348.255.300.

000 

  

75.816.970.000 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

 

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa selama tahun 2000 sampai dengan tahun 

2004 sektor industri menjadi kontributor utama atau sebagai pemberi andil 

terbesar dalam PDRB Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam 

proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan proses dimana 

perkembangan sektor industri pada umumnya akan diikuti berkembangnya 

transaksi perdagangan dan menurunnya aktivitas pertanian. Besarnya kontribusi 

sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam 
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menopang perekonomian di Kudus, walaupun secara geografis Kabupaten Kudus 

merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi industri memiliki 

potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan. Di sisi lain, Kabupaten Kudus 

kurang memiliki potensi untuk dilakukan penambangan ataupun penggalian, 

mengingat kondisi geografis yang ada.  

 

E. Kerangka Pikir 

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah 

adalah menyerap dari sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendapatan Daerah dilakukan usaha-usaha 

peningkatan pajak reklame secara optimal untuk mengisi kas daerah yang 

membiayai pembangunan. 

Potensi reklame di Kabupaten Kudus dipandang potensial, mengingat 

gairah usaha dan perdagangan yang semakin  meningkat. Apabila pendapatan 

pajak reklame besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. 

Apabila pendapatan pajak reklame kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah juga kecil. 
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Skema Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema teoritis di atas dapat kita pahami bahwa pajak reklame 

yang terdiri dari indikator-indikator reklame memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Indikator-indikator tersebut antara lain: 

1. Reklame megatron 

2. Reklame papan/Billboard 

3. Reklame melekat/stiker/poster 

4. Reklame selebaran 

5. Reklame kain 

6. Reklame berjalan 

Pajak Reklame 

a. Reklame megatron 

b. Reklame papan/Billboard 

c. Reklame melekat/stiker/poster 

d. Reklame selebaran 

e. Reklame kain 

f. Reklame berjalan 

g. Reklame kendaraan 

h. Reklame udara 

i. Reklame suara 

j. Reklame Film/Slide 

k. Reklame peragaan  

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
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7. Reklame kendaraan 

8. Reklame udara 

9. Reklame suara 

10. Reklame Film/Slide 

11. Reklame peragaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Suharsini Arikunto, 2002:10).  

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikuto, 1998:33). 

Variabel  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak 

ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun 

untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 

ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu 

tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan indikatornya yang terdiri dari: 

a. Reklame Megatron 

b. Reklame papan/Billboard 
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c. Reklame melekat/stiker/poster 

d. Reklame Selebaran  

e. Reklame kain 

f. Reklame berjalan 

g. Reklame kendaraan 

h. Reklame udara 

i. Reklame suara 

j. Reklame Film/Slide 

k. Reklame peragaan 

2. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber dari wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan derah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data salah satu metode atau cara yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Moleong, 2000: 236). 
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Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data 

kuantitatif yang berupa pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara atau Interview adalah alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara atau interview adalah konteks langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dengan sumber informasi (Maman Rahman, 

1999:183). 

Metode wawancara akan digunakan untuk mencari data kualitatif 

yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

khususnya yang bersumber dari pajak reklame. 

 

D. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui perumusan masalah yang dituangkan dimuka dapat 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui potensi pajak reklame di Kabupaten Kudus 

Untuk mengetahui potensi pajak reklame terlebih dahulu harus 

diketahui seberapa besar penerimaan pendapatan pajak reklame. 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara pajak reklame 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan 

Laju Infasi alat analisis yang digunakan adalah Elastisitas (Boediono, 2002 

: 31). 

Dimana  
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a. 
PDRBn Pertumbuha %

ReklamePajak n Pertumbuha %E =  

b. 
PendudukJumlah n Pertumbuha %
ReklamePajak n Pertumbuha %E =  

c. 
Inflasi

ReklamePajak n Pertumbuha %E =  

Dalam perhitungan dengan menggunakan rumus elastisitas tersebut 

akan dikemukakan 3 (tiga) kemungkinan perhitungan yaitu: 

1. E > 1 = Elastis 

Artinya apabila PDRB, Jumlah penduduk dan Laju Inflasi mengalami 

perubahan (kenaikan) sebesar 1%, maka akan di ikuti oleh perubahan 

pendapatan dari pajak reklame sebesar x %. 

2. E = 1 = Unitary elasticity 

Artinya jika PDRB, Jumlah penduduk dan Laju Inflasi mengalami 

perubahan sebesar 1%, maka akan di ikuti sama oleh perubahan 

pendapatan dari pajak reklame sebesar x%. 

3. E < 1 = In Elastis 

Artinya apabila PDRB, Jumlah Penduduk dan Laju Inflasi mengalami 

perubahan (penurunan) sebesar 1%, maka akan di ikuti oleh perubahan 

pendapatan dari pajak reklame sebesar x%. 

Untuk melakukan perhitungan dengan Elastisitas maka terlebih 

dahulu harus diketahui tingkat pertumbuhan pajak reklame, PDRB, 

Jumlah penduduk selama tahun 2000-2004. Menurut Sadono Sukirno 
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(1985:21), adapun cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan adalah: 

a. Tingkat pertumbuhan pajak reklame 

x100%
X

XX
ΔX

1t

1tt

−

−−
=  

Dimana: 

∆X  = Pertumbuhan Pajak Reklame 

Xt  = Pajak Reklame tahun t 

Xt-1  = Pajak Reklame tahun t-1  

b. Tingkat pertumbuhan PDRB 

x100%
Y

YY
ΔY

1t

1tt

−

−−
=  

Dimana: 

∆Y = Pertumbuhan PDRB 

Yt = PDRB tahun t 

Yt-1 = PDRB tahun t-1  

c. Tingkat pertumbuhan Jumlah penduduk 

x100%
Y

YY
ΔY

1t

1tt

−

−−
=  

∆Y = Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Yt = Jumlah Penduduk tahun t 

Yt-1 = Jumlah Penduduk tahun t-1 
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2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap 

Pandapatan Asli Daerah (PAD).  

a. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah. 

%100x
DaerahPajak

klameRePajakPenerimaanklameRePajakKontribusi =  

b. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

%100x
DaerahAslitanPendapa

klameRePajakPenerimaanklameRePajakKontribusi =  

Semakin besar persentase kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak 

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kontribusi Pajak 

Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pajak 

Daerah dan Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut: 

80% - 100% : Besar sekali 

60% - 79% : Besar 

40% - 59% : Cukup besar 

20% - 39% : Cukup 

0% - 19% : Kecil 

(Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus Tahun 2004) 

3. Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan pajak reklame  

a. Hambatan Pemungutan Pajak Reklame 

1) Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh: 

a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 
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b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 

c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan 

baik 

2) Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk 

menghindari pajak, bentuknya antara lain : 

a) Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan 

tidak melanggar undang-undang. 

b) Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar Undang-undang.   

b. Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk 

meningkatkan pajak reklame, yaitu : 

1) Intensifikasi 

Yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana 

sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan 

jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji 

kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut Dipenda juga membentuk tim 

untuk bertugas memberikan pengarahan dan penerangan mengenai 

arti pentingnya membayar pajak reklame kepada masyarakat 

khususnya pengusaha dan pedagang. 
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2) Ekstensifikasi 

Yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak 

reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak 

dikenakan pajak. 

4. Faktor Pendukung Peningkatan Pajak Reklame di Kabupaaten Kudus 

a) Informasi dan Data Objek Pajak Reklame 

Di Kabupaten Kudus informasi dan data tentang objek pajak reklame 

sudah cukup tersedia dengan baik, hal ini karena didukung oleh adanya 

kerjasama yang baik antara unit-unit kerja pemungut dengan Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus. 

b) Kinerja Aparat Dinas Pemungut 

Di Kabupaten Kudus kinerja dari dinas-dinas pemungut dikoordinasi 

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus. Untuk 

meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak reklame, Dinas 

Pendapatan Daerah melalui sub Dinas perencanaan melakukan 

berbagai pembekalan-pembekalan yang dilakukan dikantor Dipenda 

kemudian orientasi lapangan yang dibina oleh  Sub Dinas Operasional. 

c) Media Komunikasi yang Memadai 

Untuk membantu perkembangan pelaksanaan kebijakan pajak reklame 

di lapangannnn, maka diperlukan alat komunikasi  yang memadai 

untuk memperlancar aruss informasi baik dari dalam maupun keluar 

kantor Pemerintah Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
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Kudus memiliki beberapa media komunikasi antara lain komputer, 

telefon, faksimile, ruang rapat, media pamflet, radio.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Keadaan Geografis Kabupaten Kudus 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa 

Tengah, terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebalah selatan dengan 

Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Jepara. 

Latek Kabupaten Kudus antara 110036’ dan 7050’ Bujur Timur 

dan antara 6036’ dan 7016’ Lintang Selatan.  Jarak terjauh dari barat ke 

timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. 

Tabel 4.1 

Letak Geografis Kabupaten Kudus 

Keadaan/Kondisi Uraian 

1. Letak Kabupaten Kudus terletak diantara 110036 dan 

1100 50 BT (Bujur Timur) serta 6051’ dan 70 LS 

(Lintang Selatan). 

2. Batas Kabupaten Kudus dibatasi oleh beberapa 

Kabupaten, yaitu: 

Di sebelah Utara          : Kabupaten Jepara dan 



 

 

39

Kabupaten Pati. 

Di Sebelah Timur        : Kabupaten Pati 

Di Sebalah Selatan      : Kabupaten Grobogan dan  

Kabupaten Pati. 

Di Sebelah Barat         : Kabupaten Demak dan  

Kabupaten Jepara 

3. Tinggi Kabupaten Kudus berketinggian rata-rata 55 m di 

atas permukaan air laut. 

4. Iklim  Kabupaten Kudus beriklim tropis dan 

bertemperatur sedang. 

5. Hujan Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, 

nilai-nilai di bawah 2000 mm/ tahun dan berhari 

hujan rata-rata 97 gari/ pertahun 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

 

b. Luas Penggunaan Lahan. 

Secara administrasi Kabupaten Kudus terbagi menjadii 9 

Kecamatan dan 125 Desa serta 7 Kelurahan.  Luas wilayah kabupaten 

Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas 

propinsi Jawa Tengah.  Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan 

Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil 

adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2, 46 persen) dari luas 

Kabupaten Kudus. 

Luas yang ada terdiri dari 21.692 Ha (51, 02 persen) 

merupakan lahan sawah dan 20.824 Ha (48,98 persen) adalah bukan 

lahan sawah.  Jika dilihat menurut penggunaanya, Kabupaten Kudus 



 

 

40

terdiri atas lahan dengan pengairan teknis seluas 4.201 Ha (19, 37 

persen) dan sisanya berpengairan ½ teknis, sederhana, tadah hujan dan 

lainnya.  Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk 

bangunan dan halaman sekitar seluas 9.995 Ha (23, 51 persen) dari 

luas Kabupaten Kudus. 

Tabel 4.2 

Luas Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus  

Tahun 2004 (Ha) 

Kecamatan Lahan Sawah Bukan lahan sawah Jumlah 

01. Kaliwungu 

02. Kota 

03. Jati 

04. Undaan 

05. Mejobo 

06. Jekulo 

07. Bae 

08. Gebog 

09. Dawe  

2067 

176 

1310 

5809 

2339 

4307 

943 

2052 

2689

1204 

871 

1320 

1368 

1338 

3985 

1389 

3454 

5895 

3271 

1047 

2630 

7177 

3677 

8292 

2332 

5506 

8584

Jumlah 21692 20824 42516

Sumber: Dipertan Olahan BPS Kabupaten Kudus 

 

c. Keadaan Iklim 

Menurut Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, suhu udara 

rata-rata di Kabupaten Kudus tahun 2004 berkisar antara 20,20C 

sampai 27,90C.  dibandingkan dengan tahun 2003, makak pada tahun 

2004 di Kabupaten Kudus suhu udara sedikit panas.  Sedangkan untuk 

kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 73.6 persen sampai dengan 

85,1 persen selama tahun 2004 ini, jumlah hari hujan terbanyak pada 
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bulan Pebruari yaitu 18 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan 

Desember yaitu 292 mm. 

Tabel 4.3 

Banyaknya Curah Hujan di Rinci Per Bulan 

Di Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 (mm) 
 

Bulan 2000 2001 2002 2003 2004 

01. Januari 
02. Pebruari 
03. Maret 
04. April 
05. Mei  
06. Juni 
07. Juli 
08. Agustus 
09. September 
10. Oktober 
11. Nopember 
12. Desember   

496 
397 
356 
213 
153 

72 
27 

7 
44 

174 
292 

91 

446 
665 
413 
285 

47 
89 
80 

0 
24 

241 
176 
307 

432 
739 
223 
102 

13 
0 
6 
5 
0 

12 
161 
204 

217 
449 
147 
103 

36 
0 
0 
0 

16 
88 

151 
463 

238 
328 
265 

76 
135 

40 
28 

0 
4 
8 

144 
292

Jumlah  2322 2773 1897 1670 1558
Lokasi  :  Colo Dawe, ketinggian : 700m/ DPL 
Sumber :  Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus  

 

d. Keadaan Penduduk 

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan 

baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk 

perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap 

aspek perencanaan pembangunan baik aspek di bidang sosial, ekonomi 

maupunpolitik memerlukan data penduduk karena penduduk 

merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. 

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2004 tercatat 

sebesar 730.754 jiwa, terdiri dari 36.282 jiwa laki-laki (49,44 persen) 

dan 369.475 jiwa perempuan (50,56 persen). 
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Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling 

prosentase jumlah penduduknya adalaj Kecamatan Jekulo yakni 

sebesar 12,63 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten 

Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan kota 12,59 persen dan 

kecamatan Dawe 12,59 persen.  Sedangkan kecamatan yang terkecil 

jumlah penduduknya adalah kecamata Bae sebesar 8,15 persen. 

Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2004 

sebesar 97,78 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.  Dengan perkataan lain 

bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki, ini bisa dilihat di semua kecamatan kecuali Dawe 

bahwa angka rasio jenis kelamin dibawah 100 persen, yaitu berkisar 

antara 93,99 dan 99,10 persen. 

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2000-

2004) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah 

penduduk.  Pada tahun 2004 tercatat sebesar 1.719 jiwa setiap kilo 

meter persegi.  Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata, 

Kecamatan kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 8.784 jiwa 

per km2.  Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 923 

jiwa per km2. 

Jumlah rumah tangga sebanyak 178.220, dan diperoleh rata-

rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4,10.  angka ini lebih besar 

dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yaitu 4,087. 



 

 

43

Jumlah kelahiran selama tahun 2004 sebanyak 9.184 bayi, terdiri 

dari 4.764 bayi laki-laki dan 4.420 bayi perempuan.  Pada tahun 2004 

ini diperoleh angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 12,624 yang artinya 

dari 1000 orang penduduk terdapat kelahiran sebanyak 13 orang/ bayi.  

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan dimana 

angka kelahiran kasar tahun 2003 sebesar 12,853.  sedangkan jumlah 

kematian selama tahun 2004 sebanyak 4.452 jiwa terdiri dari 2.213 laki-

laki dan 2.239 perempuan. 

Tabel 4.4 

Kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus 

Tahun 2000-2004 

Kecamatan 
Luas Daerah 

(Km2) 
2000 2001 2002 2003 2004 

1. Kaliwungu 

2. Kota 

3. Jati 

4. Undaan 

5. Mejobo 

6. Jekulo 

7. Bae 

8. Gebog 

9. Dawe  

32,680 

10,470 

26,290 

71,770 

36,770 

82,910 

23,320 

55,10 

85,840

2378 

9025 

3065 

875 

1630 

1011 

1411 

1535 

1009

2557 

8744 

3316 

909 

1714 

1083 

2504 

1572 

1038

2580 

8758 

3343 

914 

1727 

1090 

2523 

1584 

1045 

2601 

8773 

3369 

918 

1748 

1101 

2837 

1597 

1060 

2626 

8784 

3394 

923 

1767 

1113 

2555 

1610 

1072

Jumlah 425,150 1664 1680 1692 1705 1719 

Sumber : Berdasarkan Registrasi penduduk Kabupaten Kudus. 

2. Potensi Pajak Reklame 

Pajak Reklame di Kabupaten Kudus, harus mendapatkan izin dari kepala 

Daerah setempat dan pengelolaanya diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah 
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Kabupaten Kudus. Pajak reklame merupakan salah satu sektor pendukung 

Pendapatan Asli Daerah yang potensial, di mana pengelolaanya dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah setempat. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti Kontribusi Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004.  Pajak reklame 

adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.  Penyelenggara reklame 

adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk 

dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggunganya.  Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Kudus 

sebagai sumber PAD sangat potensial, hal ini bisa di lihat dari daftar 

perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun anggarannya, yang nantinya 

bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD 

Kabupaten Kudus. 

Potensi subyek pajak reklame kabupaten Kudus adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak. 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah untuk 

melakukan pembayaran terutang, termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu. 

2. Tempat Pemasangan Reklame. 

a. Tempat pemasangan reklame ditetapkan berdasarkan kawasan 

sebagai berikut: 
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1. Jalan se wilayah Kabupaten Kudus, yang dibagi dengan 

Rayonisasi: 

a) Rayon I meliputi seputar/sepanjang: 

– Simpah Tujuh. 

– Jalan Jendral Sudirman (Jurusan Kudus - Pati). 

– Jalan Sunan Kudus (Jurusan Kudus - Jepara). 

– Jalan A. Yani. 

– Jalan AKBP R Agil Kusumadya. 

– Jalan Mayor Basuno. 

– Jalan Dr. Ramelan. 

– Jalan Sunan Muria. 

b) Rayon II meliputi seputar/ sepanjang: 

– Jalan Pemuda. 

– Jalan HOS Cokroaminoto. 

– Jalan Pramuka. 

– Jalan Tanjung. 

– Jalan Johar. 

– Jalan Agus salim. 

– Jalan HM Subchan ZE. 

– Jalan KH Asnawi. 

– Jalan Bhakti 

c) Rayon III meliputi komplek/seputar selain jalan pada rayon I 

dan II 

– Pusat perbelanjaan 
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– Objek wisata 

– Jembatan penyeberangan. 

– Industri.  

2. Untuk reklame spanduk harus dipasang ditempat yang 

disediakan dan dilarang di pasang melintang jalan. 

b. Penerimaan pajak reklame. 

Tabel 4.5 

Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
Tahun Penerimaan Pajak Reklame 

2000 122.450.790 

2001 219.096.400 

2002 268.586.050 

2003 338.124.100 

2004 435.060.050 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus  tahun 2000 

– 2004. 

 
Tabel di atas menunjukkan perolehan dari pajak reklame 

selalu mengalami kenaikan, Meskipun mengalami peningkatan 

Dipenda selalu berusaha meningkatkan pajak reklame dimasa 

mendatang seiring dengan otonomi daerah. 

Potensi reklame di Kabupaten Kudus di pandang sangat 

besar mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin 
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meningkat. Hal tersebut dapat di dukung oleh perkembangan 

perekonomian yang cukup meningkat di Kabupaten Kudus. 

Objek pajak reklame disini adalah semua penyelenggara 

reklame.  Reklame sebagaimana dimaksudkan: 

1) Reklame megatron. 

Reklame megatron adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio 

visual berupa pesawat pemacar yang menampilkan beberapa 

gambar/ naskah reklame secara sendiri-sendiri. Reklame jenis 

ini banyak di jumpai di sekitar Jl. Simpang Tujuh Kudus, 

reklame ini biasanya digunakan untuk kawasan A di mana 

kawasan tersebut adalah kawasan dengan daya jual paling 

tinggi.  Kawasan A adalah pusat kota Kudus atau sekitar 

simpang tujuh. 

2) Reklame papan/billboard 

Reklame papan/billboard adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, 

fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat penyinar atau 

bahan lain yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang 

bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri 

sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 

Reklame jenis ini sering digunakan atau diminati oleh wajib 

pajak reklame yang ingin memasangkan reklamenya, reklame 
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ini sering dijumpai pada sekitar Jl. AKBP R Agil Kusumadya, 

Jl. Jendral Sudirman, Jl. Sunan Kudus. 

3) Reklame kain 

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang 

sejenis dengan itu.  Reklame kain contohnya adalah umbul-

umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada acara-acara 

tertentu saja seperti reklame kain atau umbul-umbul yang 

melingkar di sepanjang Simpang Tujuh Kudus. Spanduk 

reklame di sekitar Simpang Tujuh yang melingkar adalah 

reklame kain, biasanya digunakan pada saat-saat tertentu saja. 

4) Reklame melekat/stiker/poster. 

Reklame melekat/stiker/poster adalah reklame yang 

berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 

diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang pada 

suatu benda milik pribadi atas prasarana umum.  Reklame 

melekat, reklame udara digunakan pada saat tertentu saja tidak 

sering digunakan oleh pemasang reklame dan merupakan 

reklame kecil, demikian halnya reklame suara, juga jarang 

digunakan meskipun bukan berarti tidak pernah digunakan. 

5) Reklame Selebaran 

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk 

selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau 
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dapat diminta dengan kententuan tidak untuk ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.  

Reklame ini contohnya adalah reklame tentang produk kartu 

perdana, mobil, perumahan yang berupa selebaran. 

6) Reklame berjalan 

Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari 

lokasi satu atau ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan 

suara.  Reklame pada Bus yang berjalan dengan iklan ban 

mobil, jamu tradisional, dan mei instans adalah contoh dari 

reklame berjalan. Reklame ini contohnya seperti di bus yang 

sering dijumpai di jalan raya dengan reklame ban mobil 

misalnya, adalah merupakan salah satu dari reklame berjalan di 

Kabupaten Kudus. 

7) Reklame Kendaraan 

Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan 

atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga 

mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan atau perwakilannya 

berdomisili di wilayah daerah.  Reklame jenis ini hampir sama 

dengan reklame berjalan bisa kita lihat pada mobil-mobil suatu 

perusahaan. 

8) Reklame udara 

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.  
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Reklame ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya 

launching produk. 

9) Reklame suara 

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau 

suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau 

pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali digunakan 

tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif 

untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun 

biro reklame. 

10) Reklame film/slide 

Reklame film/slide adalah reklame yang 

diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang 

dengan atau tanpa disertai suara. 

Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah: 

a. Penyelenggaraaan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

b. Penyelenggaraan reklame semata-mata untuk kepentingan umum 

dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

c. Penyelenggaraan reklame waktu yang ditentukan pada bangunan dan 

atau tanah tempat penyelenggaraan pertunjukkan yang sedang atau 

akan diselenggarakan. 

d. Penyelenggaraan reklame oleh perwakilan diplomatic, perwakilan 

konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan, khususnya badan-
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badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi 

bahan-bahan di maksud. 

e. Penyelenggaraan oleh organisasi politik atau oarganisasi sosial politik 

yang semata-mata mengenai politik. 

f. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya 

Objek pajak reklame yang tidak di pungut biaya adalah obyek pajak yang 

tidak ada unsur bisnisnya, seperti menjelang pemilu, pemasangan bendera-

bendera parpol dan atribut politik lain menjelang pemilu, selama ini tidak 

dipungut biaya karena tidak ada unsur bisnisnya, tetapi bila ada himbauan 

masyarakat dan terdapat tanda dari pemasang reklame walaupun kecil, tetap di 

pungut biaya diambil pajaknya. 

 
3. Elastisitas Pajak Reklame terhadap PDRB 

a. Tingkat pertumbuhan pajak reklame. 

x100%
X

XX
ΔX

1t

1tt

−

−−
=  

Dimana: 

 ∆X : Pertumbuhan Pajak Reklame 

 Xt : Pajak Reklame tahun t 

 Xt-1 : Pajak Reklame tahun t-1 

 

 

 



 

 

52

Tabel 4.6 

Pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
Tahun Pajak Reklame Δ  Pajak Reklame %Δ  Pajak Reklame 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

122.450.790 

219.096.400 

268.586.050 

338.124.100 

435.068.050 

- 

96.645.610 

49.489.650 

69.538.050 

96.943.950 

- 

78,92 

22,59 

25,89 

28.67 

(Lihat Lampiran 7 Hal 73) 

 
b. Tingkat Pertumbuhan PDRB 

%100
1

1 x
Y

YY
Y

t

tt

−

−−
=Δ  

Dimana: 

∆Y :  Pertumbuhan PDRB 

Yt :  PDRB tahun t 

Yt-1 :  PDRB tahun t-1 

Tabel 4.7 

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
Tahun PDRB Δ  PDRB %Δ  PDRB 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

3.076.681.270.000 

3.145.309.070.000 

3.249.548.720.000 

3.343.255.300.000 

3.475.816.970.000 

- 

68.627.800.000 

104.239.650.000 

93.706.580.000 

132.561.670.000

- 

2,22 

3,31 

2,88 

3.96 

(Lihat lampiran 8 Hal 74) 
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c. Elastisitas Pajak Reklame Terhadap PDRB 

%100x
PDRBnPertumbuha%

kameRePajaknPertumbuha%E =  

Tabel 4.8 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap PDRB Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004   

Tahun % ΔPajak Reklame Δ  PDRB Elastisitas 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

- 

78,92 

22,59 

25,89 

28,67 

- 

2,22 

3,31 

2,88 

3,96 

- 

35,55 

6,82 

8,99 

7,24

(Lihat Lampiran 10 Hal 76) 
 

Dari hasil perhitungan tersebut diatas, di peroleh Elastisitas 

Pajak Reklam terhadap PDRB dari tahun 2000 sampai tahun 2004 

berkisar antara 6,82% sampai 35,55%.  Dengan demikian elastisitas 

Pajak Reklame terhadap PDRB > 1.  angka ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepekaan dan tingkat pengaruh dari PDRB terhadap Pajak 

Reklame adalah elastis, dimana apabila terjadi perubahan kenaikan 

PDRB sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan 

pajak reklame sebesa 6,82% sampai 35,55%. 

 
4. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk 

a. Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. 

%100
1

1 x
Y

YY
Y

t

tt

−

−−
=Δ  

Dimana: 
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∆Y :  Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

Yt :  Jumlah Penduduk tahun t 

Yt-1 :  Jumlah Penduduk tahun t-1 

 
Tabel 4.9 

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

( Jiwa ) 
Δ  Jumlah Penduduk 

%Δ  Jumlah 

Penduduk 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

707.329 

714.444 

719.193 

724.969 

730.754 

- 

7.115 

4.719 

5.776 

5.785 

- 

1,00 

0,66 

0,80 

0,80 

(Lihat Lampiran 9 Hal 75) 

b. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk 

%100
%

Re% x
PendudukJumlahnPertumbuha

klamePajaknPertumbuhaE =  

Tabel 4.10 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten 

Kudus 

Tahun 2000 - 2004  

Tahun %Δ  Pajak Reklame %Δ  Jumlah Penduduk Elastisitas  

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

- 

78,92 

22,59 

25,89 

28,67 

- 

1,00 

0,66 

0,80 

0,80 

- 

78,92 

34,23 

32,36 

35,84 

(Lihat Lampiran 11 Hal 77) 
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Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa elastisitas Pajak 

Reklame terhadap jumlah jumlah penduduk tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2004 adalah sangat tinggi yaitu sebesar 32,36% - 

78,92%.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elastisitas Pajak 

Reklame terhadap jumlah penduduk > 1.  angka ini menunjukkan 

tingkat kepekaan dan tingkat pengaruh dari jumlah penduduk adalah 

elastis, karena apabila terjadi perubahan kenaikan jumlah penduduk 

sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak 

reklame sebesar 32,36% - 78,92% 

 

5. Elasitisistas Pajak Reklame terhadap Inflasi 

Inflasi
klamePajaknPertumbuhaE Re%

=  

 

Tabel 4.11 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Inflasi Kabupaten Kudus 

Tahun 2000 – 2004 

 
Tahun %Δ  Pajak Reklame %Δ  Jumlah Penduduk Elastisitas  

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

- 

78,92 

22,59 

25,88 

28,67 

9,96 

12,00 

9,17 

5,20 

6,11 

- 

6,58 

2,46 

4,98 

4,69 

(Lihat Lampiran 12 Hal 78) 
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Dari hasil perhitungan diatas di peroleh angka elastisitas Pajak 

Reklame terhadap laju inflasi adalah 2,46% sampai 6,58%. Hal ini 

menunjukkan tingakt kepekaan dan tingkat pengaruh dari inflasi terhadap 

penerimaanpajak reklame adalah elastis, karena E > 1. artinya apabila 

terjadi kenaikan penerimaanpajak reklame sebesar 2,46% sampai 6,58% 

 
6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui kontribusi 

Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

a. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah. 

%100x
DaerahPajak

klameRePajakPenerimaanklameRePajakKontribusi =  

Tabel 4.12 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah 

Kabupaten Kudus tahun 2000 - 2004 (Rupiah) 

Tahun Pajak Reklame Pajak Daerah Kontribusi (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

122.450.790 

219.096.400 

268.586.050 

338.124.100 

435.068.050 

2.806.416.755 

4.845.280.170 

7.252.400.935 

9.535.782.535 

11.118.698.870 

4,36 

4,52 

3,70 

3,54 

3,91 

(Lihat Lampiran 13 Hal 79) 
 
Dari tabel 4.12 terlihat bahwa kontribusi Pajak Reklame 

terhadap Pajak Daerah selama lima tahun rata-rata sebesar 4,01%.  Hal 
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ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan 

kontribusi terhadap pajak daerah. 

b. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

%100x
DaerahAslitanPendapa

klameRePajakPenerimaanklameRePajakKontribusi =  

Tabel 4.13 

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kudus tahun 2000 - 2004 (Rupiah) 

 
Tahun Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah Kontribusi (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

122.450.790 

219.096.400 

268.586.050 

338.124.100 

435.068.050 

11.152.082.206 

22.126.357.746 

30.248.381.908 

38.862.865.711 

42.742.755.452 

1,10 

0,99 

0,89 

0,87 

1,01 

(Lampiran 14 Hal 80) 
 

Menurut tabel 4.13 diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi 

pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun 

rata-rata sebesar 0,97%.  Walaupun kontribusi pajak reklame masih 

kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup 

berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. 

 
7. Faktor penghambat yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan pajak 

reklame: 

a. Hambatan Pemungutan Pajak Reklame. 
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1) Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan oleh: 

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

Rendahnya kesadaran para wajib pajak reklame dalam 

kedisiplinannya membayar pajak reklame, ada wajib pajak 

yang tidak mematuhi peraturan dengan memasang reklame 

tanpa izin. Hal ini dapat dilihat dalam ada atau tidaknya nomor 

regristasi dalam reklame yang dipasangkan. 

2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

Ada sebagian wajib pajak reklame yang tidak tahu tata cara 

perhitungan dan pembayaran pajak reklame. 

3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan 

baik. 

Dipenda dalam mengontrol pemasangan reklame tidak 

semuanya dapat terawasi karena terbatasnya Sumber Daya 

Manusia. 

2) Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang 

secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk 

mengindari pajak, bentuknya antara lain: 

1. Tax avoidance yaitu usaha meningkatkan beban pajak dengan 

tidak melanggar Undang-undang. 
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Ada sebagian wajib pajak reklame didalam pembayarannya 

meminta dengan cara kredit sehingga akan meringankan beban 

pajak yang ditanggungnya. 

2. Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar Undang-undang. 

Masih ada wajib pajak reklame yang membayar pajak di bawah 

potensi semestinya, misalnya Potensi dilapangan adalah 10 

namun yang dibayarkan cuma 6 berarti  masih ada selisih 4 

yang tidak dibayarkan. 

b. Usaha yang di tempuh pemerintah daerah kabupaten Kudus untuk 

meningkatkan pajak reklame, yaitu: 

1) Intensifikasi. 

Yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-

sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah 

penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di 

perlukan menaikkan pengenaan tarif yeng berdasarkan Peratuaran 

Perundang-undangan yang berlaku.  Sehubungan dengan hal tersebut 

Dipenda juga membentuk tim untuk bertugas memberikan pengarahan dan 

penerangan mengenai arti pentingnya membayar pajak reklame kepada 

masyarakat khususnya pengusaha dan pedagang. 

2) Ekstensifikasi 

Yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, 

yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. 
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8. Faktor pendukung peningkatan pajak reklame di Kabupaten Kudus. 

a. Informasi dan Data Objek Pajak Reklame. 

Di kabupaten Kudus informasi dan data tentang objek pajak 

reklame sudah cukup tersedia dengan baik, hal ini dikarenakan 

didukung oleh adanya kerjasama yang baik antara unit-unit kerja 

pemungut dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus. 

b. Kinerja Aparat Dinas Pemungut 

Di Kabupaten Kudus kinerja dari dinas-dinas pemungut 

dikoordinasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.  Untuk 

meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak reklame.  Dinas 

Pendapatan Daerah melalui sub Dinas perencanaan melakukan 

berbagai pembekalan-pembekalan yang dilakukan dikantor Dipenda 

kemudian orientasi lapangan yang dibina oleh Sub Dinas Operasional 

c. Media Komunikasi Yang Memadai. 

Untuk membantu perkembangan pelaksanaan kebijakan pajak 

reklame dilapangan, maka diperlukan alat komunikasi yang memadai 

untuk memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun keluar 

kantor Pemerintah Daerah.  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Kudus memiliki beberapa media komunikasi antara lain komputer, 

telefon, taksimile, ruang rapat, media pamflet, radio. 

 

Faktor peningkatan pajak reklame di Kabupaten Kudus antara lain: 

a. Wilayah Kabupaten Kudus yang sangat strategis untuk dijadikan 

sebagai ajang promosi atau tempat pemasangan reklame. 
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b. Banyaknya industri atau perdagangan yang menjadikan banyaknya 

jumlah objek pajak reklame. 

c. Banyaknya jumlah objek pajak reklame di Kabupaten Kudus sebagai 

sarana memperlancar pemasukan penerimaan dari pajak reklame. 

d. Tarif pajak reklame dianggap murah.  

B. Pembahasan 

1. Potensi Pajak Reklame 

a. Potensi Obyek Pajak Reklame 

Potensi obyek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Kudus 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sangat potensial, ini bisa di 

lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui 

seberapa besar kontribusi suatu pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan karena wilayah 

Kabupaten Kudus yang strategis untuk dijadikan sebagai ajang 

promosi atau tempat pemasangan reklame, banyaknya industri atau 

perdagangan yang menjadikan banyaknya objek pajak reklame dan 

semakin banyaknya objek pajak reklame akan memperlancar 

pemasukan penerimaan dari pajak reklame. 

b. Potensi Subyek Pajak Reklame 

             Jumlah wajib pajak di Kabupaten Kudus setiap tahunnya 

mengalami kenaikan  atau bertambah, hal ini disebabkan banyaknya 

perusahaan yang giat mempromosikan produk yang hasilkannya. 

Pemasukan pendapatan Pajak Reklame sudah bisa dibilang memenuhi 
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target yang ditentukan, hal ini bisa dilihat dalam target dan realisasi 

pajak reklame dari tahun 2000-2004 (Lihat daftar lampiran 6). 

Sedangkan tempat pemasangan reklame ditetapkan berdasarkan 

kawasan atau rayon I, II dan III. Kawasan I adalah kawasan tempat 

pemasangan reklame dengan daya jual paling tinggi, karena kawasan I 

merupakan pusat kota Kudus. 

2. Elastisitas Pajak Reklame terhadap PDRB 

Dari hasil perhitungan di peroleh Elastisitas Pajak Reklame 

terhadap PDRB dari tahun 2000 sampai tahun 2004 berkisar antara 6,82% 

sampai 35,55%.  Dengan demikian elastisitas Pajak Reklame terhadap 

PDRB > 1.  angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepekaan PDRB 

terhadap Pajak Reklame adalah elastis, dimana apabila terjadi perubahan 

kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan 

penerimaan pajak reklame sebesa 6,82% sampai 35,55%. 

 

3. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk  

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa elastisitas Pajak Reklame 

terhadap jumlah jumlah penduduk tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 

adalah sangat tinggi yaitu sebesar 32,36% - 78,92%.  Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa elastisitas Pajak Reklame terhadap jumlah 

penduduk > 1.  angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepekaan jumlah 

penduduk adalah elastis, karena apabila terjadi perubahan kenaikan jumlah 
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penduduk sebesar 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan 

pajak reklame sebesar 32,36% - 78,92%. 

 

4. Elastisitas Pajak Reklame terhadap Inflasi 

Dari hasil perhitungan di peroleh angka elastisitas Pajak Reklame 

terhadap laju inflasi adalah 2,46% sampai 6,58%. Hal ini menunjukkan 

tingakat kepekaan inflasi terhadap penerimaan pajak reklame adalah 

elastis, karena E > 1. artinya apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% 

maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak reklame sebesar 

2,46% sampai 6,58% 

 

5. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah 

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah selama lima 

tahun rata-rata sebesar 4,01%.  Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame 

kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena 

disebabkan ada sebagian objek pajak reklame yang di dalam 

pemasangannya tidak menggunakan nomor regristasi atau nomor 

pendaftaran. 

 

6. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 

lima tahun rata-rata sebesar 0,97%. Hal ini disebabkan ada juga objek 

pajak reklame yang didalam pemasangannya tidak menggunakan nomor 

regristasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame  
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kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti 

dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. 

 

7. Faktor peningkatan pajak reklame di Kabupaten Kudus antara lain: 

a. Wilayah Kabupaten Kudus yang sangat strategis untuk dijadikan 

sebagai ajang promosi atau tempat pemasangan reklame. 

b. Banyaknya industri atau perdagangan yang menjadikan banyaknya 

jumlah objek pajak reklame. 

c. Banyaknya jumlah objek pajak reklame di Kabupaten Kudus sebagai 

sarana memperlancar pemasukan penerimaan dari pajak reklame. 

d. Tarif pajak reklame dianggap murah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Simpulan 

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat dikemukakan bahwa peningkatan 

pendapatan pajak reklame sangat penting untuk memperbesar Pendapatan Asli 

Daerah.  Dikabupaten Kudus pajak reklame ditangani oleh Dinas Pendapatan 

Daerah yang berada di Jl. Sunan Muria No. 7 Kudus. 

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak reklame di Kabupaten 

Kudus banyak hal yang perlu mendapat perhatian dan permasalahan yang 

dihadapi juga perlu memperoleh jalan keluar terbaik yakni antara lain adalah: 

1. Potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sangat potensial, hal ini bisa dilihat dalam daftar penerimaan pajak 

reklame yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. 

2. Pajak reklame bersifat elastis terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB).  Dari hasil perhitungan elastisitas pajak reklame terhadap PDRB 

adalah berkisar antara 6,82% sampai 35,55%. Dengan demikian elastisitas 

pajak reklame terhadap PDRB adalah E > 1. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan ekonomi yang dinamis di Kabupaten Kudus yang digambarkan 

oleh PDRB memberikan respon yang cukup baik terhadap perkembangan 

penerimaan pajak reklame. 

3. Pajak reklame bersifat elastis terhadap jumlah penduduk, karena menurut 

hasil perhitungan elastisitas pajak reklame terhadap jumlah penduduk 
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berkisar antara 32,36% sampai 78,92%. Dengan demikian elastisitas pajak 

reklame terhadap jumlah penduduk adalah E > 1. Hal ini menunjukkan 

penerimaan pajak reklame peka terhadap perkembangan jumlah 

penduduk. 

4. Pajak reklame elastis terhadap laju inflasi, karena dari hasil perhitungan 

elastisitas pajak reklame terhadap inflasi berkisar antara 2,46% sampai 

6,58%. Dengan demikian elastisitas pajak reklame terhadap inflasi adalah E 

> 1. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak reklame peka terhadap laju 

inflasi. 

5. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima 

tahun rata-rata sebesar 0,97% akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah.  

6. Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah 

cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama, hal ini bisa 

dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan 

penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila 

di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku.  

7. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain informasi dan data 

objek pajak reklame, media komunikasi sudah cukup di manfaatkan 

sebaik mungkin.  
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Saran  

Untuk memungkinkan peningkatan pendapatan pajak reklame perlu 
dibenahi kekurangan-kekurangan yang ada, di dalam Dinas Pendapatan 
Daerah yang mempunyai tugas mengelola Pajak Reklame di Kabupaten 
Kudus. 

Peningkatan dalam pendapatan pajak reklame sangat dibutuhkan di 

masa mendatang agar diperoleh hasil yang maksiml, misalnya dengan cara: 

1. Potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) perlu ditingkatkan lagi, antara lain dengan mencari objek-objek 

reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang objek-objek ini 

pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.  

2. Upaya pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib 

pajak supaya lebih baik dalam pelayanan semaksimal dan secepat 

mungkin terhadap wajib pajak, antara lain dengan mengadakan penataran-

penataran yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak. 

3. Pihak Dipenda dan Pemerintah Daerah setempat perlu memberikan 

penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh wajib pajak. 

4. Perlu diadakan penataran-penataran yang berkesinambungan bagi petugas-

petugas pemungut dan penyuluh pajak reklame. 
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Lampiran 1 

 

PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PER JENIS 

PENDAPATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
Jenis 

Pendapatan 
2000 2001 2002 2003 2004 

Pajak  

Daerah  
2.860.416.755 4.845.280.170 7.252.400.935 9.535.782.535 11.118.698.870

Retribusi  

Daerah 
8.170.474.080 15.730.174.900 19.912.263.236 21.793.712.465 25.854.385.705

Bagian laba 

usaha daerah 
0 92.729.450 2408.224.292 266.192.844 310.620.103

Lain-lain  

Pendapatan 
175.191.371 1.458.173.226 2.875.393.445 7.267.177.867 5.456.050.774

Jumlah  11.152.082.206 22.126.357.746 30.248.381.908 38.862.868.711 42.742.755.452

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

Lampiran 2 

 

PENERIMAN PAJAK REKLAME KABUPATEN KUDUS  

TAHUN 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
No Tahun Penerimaan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

122.450.790 

219.096.400 

268.586.050 

338.124.100 

435.068.050 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 – 2004 
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Lampiran 3 

 

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 – 2004 

 

Atas dasar harga berlaku 
Atas dasar harga konstan tahun 

1993 Tahun 

Nilai  ( Rupiah ) Pert. (%) Nilai  ( Rupiah ) Pert. (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

7.430.608.480.000 

8.754.788.320.000 

9.945.050.040.000 

11.403.953.830.000 

12.473.899.220.000

_ 

17,82 

13,60 

14,67 

9,38 

3.076.681.270.000 

3.145.309.070.000 

3.249.548.720.000 

3.343.255.300.000 

3.475.816.970.000 

_ 

2,22 

3,31 

2,88 

3,96 

Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Kudus (Kudus dalam Angka 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72

Lampiran 4 

 

LAJU PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUDUS 

TAHUN 2000 – 2004 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pert (%) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

348938 

352491 

354899 

358255 

361282 

358391 

361953 

364294 

366714 

369472 

707329 

714444 

719193 

724969 

730754 

_ 

1,00 

0,66 

0,80 

0,79 
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Lampiran 5 

LAJU INFLASI KABUPATEN KUDUS DAN NASIONAL  

TAHUN 2000 – 2004 (%) 

 
Tahun Kudus Nasional 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

9,93 

12,00 

9,17 

5,20 

6,11 

9,34 

12,55 

10,03 

5,06 

6,36 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus 
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Lampiran 6 

 

LAPORAN REALISASI PAJAK REKLAME 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 – 2004 (Rupiah) 

 
Penerimaan 

Tahun 
Rencana 

Pendapatan S/D Bulan Lalu Bulan Laporan S/D Bulan Lalu 
% 

Selisih Lebih 

Kurang 
% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

112.700.000 

195.540.000 

252.750.000 

295.895.000 

401.058.800 

116.225.240

216.787.550

246.136.900

302.993.900

383.734.800

5.225.550

2.308.850

22.449.150

35.130.200

51.333.250

122.450.700

219.096.400

268.586.050

338.124.100

435.068.050

108,652

112,047

106,265

114,272

108,480

9.750.790

23.556.400

15.836.050

42.229.100

34.009.250

8,652

12,047

6,265

14,272

8,480

Sumber : Dipenda Kabupaten Kudus Tahun 2000-2004 
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Lampiran 7 

 
Tingkat Pertumbuhan Pajak Reklame 

100%x 
1-Xt

1- Xt-Xt  XΔ =  

Dimana: 

ΔX : Pertumbuhan pajak reklame 

Xt : Pajak reklame tahun t 

Xt-1 : Pajak reklame tahun t –1 

Tahun 2001 

100%x 
0122.450.79

0122.450.79 - 0219.096.40 XΔ =  

= 78,92% 

 

Tahun 2002 

100%x 
0219.096.40

0219.096.40 - 0265.586.05 XΔ =  

= 22,59% 

 

Tahun 2003 

100%x 
0268.586.05

0268.586.05 - 0338.124.10 XΔ =  

= 25,89% 

 

Tahun 2004 

100%x 
0338.124.10

0338.124.10 - 0435.068.05 XΔ =  

= 28,67% 
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Lampiran 8 

 

Tingkat Pertumbuhan PDRB 

100%x 
1-Yt

1-Yt -Yt Y Δ =  

dimana: 

ΔY : Pertumbuhan PDRB 

Yt : PDRB tahun t 

Yt-1 : PDRB tahun t-1 

 

Tahun 2001 

100%x 
270.0003.076.681.

270.0003.076.681. - 070.0003.145.309.Y Δ =  

= 2,22% 

 

Tahun 2002 

100%x 
070.0003.145.309.

070.0003.145.309. - 720.0003.249.548.Y Δ =  

= 3,31% 

 

Tahun 2003 

100%x 
720.0003.249.548.

720.0003.249.548. - 300.0003.343.255.Y Δ =  

= 2,88% 

 

Tahun 2004 

100%x 
300.0003.343.255.

300.0003.343.255. - 970.0003.475.806.Y Δ =  

= 3,96% 
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Lampiran 9 

 

Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penduduk 

100%x 
1-Yt

1-Yt -Yt Y Δ =  

ΔY : Pertumbuhan jumlah penduduk 

Yt : Jumlah penduduk tahun t 

Yt-1 : Jumlah penduduk tahun t-1 

 

Tahun 2001 

100%x 
707329

707329 - 714.444Y Δ =  

= 1,00% 

 

Tahun 2002 

100%x 
714.444

714.444 - 719.193Y Δ =  

= 0,66% 

 

Tahun 2002 

100%x 
719.193

719.193 - 724.969Y Δ =  

= 0.80% 

 

Tahun 2003 

100%x 
724.969

724.969 - 730.754Y Δ =  

= 0.80% 
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Lampiran 10 

 

Elastisitas Pajak Reklame Terhadap PDRB 

100%x 
%

 %E
an PDRB Pertumbuh

klamen Pajak Pertumbuha Re
=  

 

Tahun 2001 

100%x 
2.22%

78.92%E =  

= 35.55% 

 

Tahun 2002 

100%x 
3.31%
22.59%E =  

= 6.82% 

 

Tahun 2003 

100%x 
2.88%
25.89%E =  

= 8.99% 

 

Tahun 2004 

100%x 
3.96%
28.67%E =  

= 7.24% 

 

 

 

 

 



 79

Lampiran 11 

 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Jumlah Penduduk 

100%x 
 %
 %E

endudukn Jumlah PPertumbuha
klamen Pajak Pertumbuha Re

=  

 

Tahun 2001 

100%x 
1.00%
78.92%E =  

= 78.92% 

 

Tahun 2002 

100%x 
0.66%
22.59%E =  

= 34.23% 

 

Tahun 2003 

100%x 
0.80%
25.89%E =  

= 32.36% 

 

Tahun 2004 

100%x 
0.80%
28.67%E =  

= 35.84% 
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Lampiran 12 

 

Elastisitas Pajak Reklame terhadap Inflasi 

100%x 
Inflasi

 %E klamen Pajak Pertumbuha Re
=  

 

Tahun 2001 

100%x 
12.00%
78.92%E =  

= 6.58% 

 

Tahun 2002 

100%x 
9.17%
22.59%E =  

= 2.46% 

 

Tahun 2003 

100%x 
5.20%
25.88%E =  

= 4.98% 

 

Tahun 2004 

100%x 
6.11%
28.67%E =  

= 4.69% 
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Lampiran 13 

 

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah 

100%x 
Daerah Pajak

Reklame Pajak PenerimaanReklame Pajak Kontribusi =  

 

Tahun 2000 

100%x 
7552.806.416.

0122.450.79Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 4,36% 

 

Tahun 2001 

100%x 
1702.845.280.

0219.096.40Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 4,52% 

 

Tahun 2002 

100%x 
9357.252.400.

0268.586.05Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 3,70% 

 

Tahun 2003 

100%x 
5359.535.782.

0338.124.10Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 3,54% 

 

Tahun 2004 

100%x 
.87011.118.698

0435.068.05Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 3,91% 
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Lampiran 14 

 

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

100%x 
Daerah  AsliPendapatan
Reklame Pajak PenerimaanReklame Pajak Kontribusi =  

 

Tahun 2000 

100%x 
.20611.152.082

0122.450.79Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 1,10% 

 

Tahun 2001 

100%x 
.74622.126.357

0219.450.79Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 0.99% 

 

Tahun 2002 

100%x 
.90830.248.381

0268.586.05Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 0.89% 

 

Tahun 2003 

100%x 
.71138.862.865

0338.124.10Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 0,87% 

 

Tahun 2004 

100%x 
.45242.742.755

0435.068.05Reklame Pajak Kontribusi =  

    = 1,01% 
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