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ABSTRAK  

Pemerintah Indonesia harus membuat kebijikan otonomi daerah dengan tujuan untuk 

mempermudah pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan daerah secara mandiri. Kota 

Bekasi merupakan satu daerah yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan 

membutuhkan banyak dana untuk anggaran pembangunan daerahnya. Dengan potensi besar 

yang dimiliki Kota Bekasi dalam membuat anggaran belanja daerah yang berasal dari pajak 

daerah dan diharapkan mampu memberikan kontribusi tersebesar dalam PAD. Peneliti ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak Reklame, Pajak Hotel 

dan Retribusi Daerah pada PAD Kota Bekasi. dengan menggunakan Metode analisis data 

dalam penelitian adalah deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah rasio 

efektivitas dan analisis kontribusi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis,rata-rata efektivitas pemungutan pajak reklame, pajak 

hotel dan retribusi daerah kota Bekasi tahun 2015-2019 sangat efektif dan memiliki rata-rata 

kontribusi pemungutan reklames,hotel,retribusi daerah pada kota Bekasi tahun 2015-2019. 

Kata kunci : Kontribusi, Pajak reklame, Pajak hotel, dan Retribusi daerah, Pendapatan  

                       asli daerah (PAD) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

      Pajak sudah  dikenal  oleh masyarakat umum terutama di indonesia, karena pajak 

merupakan salah satu sektor yang paling krusial untuk menggerakkan roda 

pemerintah. Hingga ketika saat ini, pajak adalah satu sektor yang memberikan 

sumbangan yang sangat banyak pada penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Pajak adalah pendapatan Negara yang merupakan salah 

satu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Menurut undang-undang 

menggunakan timbal menerima imbalan secara pribadi & dipake keperluan negara 

bagi kemakmuran masyakarat. 

      Negara Indonesia berkewajiban mewujudkan rakyat yang adil dan makmur. Oleh 

karena itu suatu cara yang dilakukan Pemerintah merupakan melakukan pembangunan 

wilayah yang luas, adil & sejahterah. Sehingga semenjak adanya desentralisasi yaitu 

penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

otonom dari Asas Otonom berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014, Bab 1 ayat (8) yang berarti Pemerintah daerah diberikan kewenangan, hak 

& kewajiban yang banyak pada mengelola kebutuhan tempat tinggal tangganya. 

Dengan begitu pemerintah daerah wajib sajggup menggali & mengusahakan sendiri 

sumber daya keuangan daerahnya pada meningkatkan Pendaptan daerah menjadi 

dana buat bisa melakukan pembangunan. Pendapatan daerah merupakan segala  hak 

wilayah yang diakui akan menambah  nilai kekayaan bebas pada periode tahun aturan 

yang bersangkutan undang-undang no 23 Tahun 2014 , Bab 1 pasal 1 ayat (35).  Sesuai 

menggunakan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, bagian kelima, pasal 285 ayat 

(1) Sumber Pendapatan daerah  yaitu  : A.pendapatan Asli daerah yang terbagi dalam   

: i)pajak daerah, ii)Retribusi daerah, iii)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan dan iv)lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, B.pendapatan transfer, 

yang dimaksud pada ayat (1) alphabet b meliputi : a) Transfer Pemerintah Pusat terdiri 

atas: i)Dana Perimbangan, ii)Dana swatantra khusus, iii) Dana keistimewaan, dan iv) 

Dana Desa, b) Transfer antara daerahnya terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil , ii) 

sumbangan keuangan. Berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 diatas yang 

merupakan satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan Pajak Daerah. Pajak 

daerah merupakan Kontribusi  yang  wajib dipunggut oleh daerah pada orang pribadi 

atau badan dengan tanpa adanya  imbalan pribadi yang dipaksakan menurut undang-

undang yang digunakan untuk pengeluaran Negara dalam  membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah & pembangunan daerah. Pajak daerah adalah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan bisa membatu melaksanakan 

otonominya, yaitu mengatu & mengurus daerahnya masing-masing.  

     Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun yang sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan Pajak Daerah. Pajak daerah yang merupakan Kontribusi yang harus 

di punggut oleh daerah pada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa 

menurut undang-undang yang dipergunakan  untuk pengeluaran negara pada 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah & pembangunan daerah yang 

dibutuhkan bisa membatu melaksanakan otonomi daerahnya, yaitu mengatur & 

mengurus tempat daerahnya. 

     Berdasarkan jenis pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai bahasan primer 

yang merupakan pendapatan daerah yang dipake menjadi pembiayaan pembangunan 

daerah khusnya daerah kota bekasi. Pajak reklame adalah tempat untuk memfasilitasi 

iklan yang dipunggut bayaran atas mengiklankan produknya, sedangkan pajak hotel 

adalah tempat untuk memfasilitasi tempat penginapan dipunggut bayaran atas 

penggunan layanan, sedang retribusi adalah tempat  atau jasa yang  dilakukan oleh 

pemerintah daerah buat kepentingan perseoranga atau badan usaha. 

    Berdasarkan LPJ kota Bekasi tahun 2016, permasalahan atau hambatan yang tidak 

jarang dihadapi pemerintah pada pengelolaan pendapatan pajak selama tahun aturan 

2006 terdapat wajib  pajak yang melaksanakan pembayaran yang belum tepat 
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menggunakan nilai yang sudah tercantum pada surat ketetapkan pajak daerah (SKPD). 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah kota bekasi merupakan 

menggunakan melaksanakan pendataan ulang terhadap pelaksanan pajak. Hal ini 

dilakukan untuk penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan retribusi untuk memenuhi 

sasaran yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. 

        Pajak adalah sumber penghasilan Negara yang terbesar pada anggaran 

pembelanjaan negara yang dibutuhkan, merupakan anggaran yang dibuat untuk 

pembangunan dan perekonomian disuatu negara, berdasarkan undang-undang no.28 

tahun 2009 mengenai pajak daerah mengelola jenis pajak wilayah Kabupaten/Kota.  

  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan  sumber asli pendapatan daerah yang 

merupakan unsur primer pada pembangunan suatu daerah, maka menurut itu 

dibutuhkan bisnis yang lebih buat mempertinggi pendapatan tersebut. penerimaan 

pajak daerah dipakai buat membiayai keperluan daerah misalnya pembangunan di 

wilayah serta untuk keperluan daerah masing-masing. 

   1.2.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

a. Efektivitas dan efesiensi dalam pemungutan pajak reklamae di Kota Bekasi 

tahun 2015-2019;  

b. Langkah-langkah dan kebijikan prioritas apa sajah yang sudah di lakukan untuk 

meningkatan realisasi  dan target terhadap pajak reklame,pajak hotel dan 

retribusi daerah  di Kota Bekasi 

c. Kontribusi pajak Reklame terhadap  terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 

sudah menunjukan hasil laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi  secara 

berkesinambungan 

d. Tingkat efektivitas pemungutan pajak Reklame , Pajak Hotel, danRetribusi 

daerah di Kota Bekasi tahun 2015-2019. 

e. Kontribusi atas  Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Retribusi daerah pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi tahun 2015-2019 
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1.3.Perumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah Penilitan adalah sebagai berikut ini : 

a. Bagaimanakah kontribusi pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah dari 

tahun 2015-2019 terhadap PAD Kota Bekasi. 

b. Bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak hotel dan 

retribusi daerah dari tahun 2015-2019 terhadap PAD Kota Bekasi.  

c. Bagaimana Pemerintah membuat strategi tau kebijikan untuk meningkat 

efektivitas pajak reklame, pajak hotel, dan retribusi daerah. 

d. Apakah pemungutan  kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan retribusi sudah 

berjalan efektif dan efisien di Kota Bekasi tahun 2015-2019 
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BAB II  

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Stewardship Theory 

       Grand theory pada Penelitian ini memakai Stewardship Theory, Teori stewardship 

menyebutkan bahwa situasi manajemen tidaklah termotivasi dari tujuan-tujuan 

individu melainkan lebih ditunjukkan dalam target hasil primer mereka untuk 

kepentingan organisasi (Donaldson 1989 & Davis 1991). Teori stewardship dari pikiran 

filosofis tentang sifat insan  bahwa insan bisa  dipercaya, bertanggung jawab  &  insan 

adalah  individu yang berintegritas. 

       Pemerintah merupakan steward yang menggunakan peran  pengelola sumber  

daya & masyarakyat sebagai  principal pemilik sumber  daya. Terjadi kesepakatan yg 

terjalin diantara pemerintah & masyarakyat  menurut  kepercayaan, kolektid sikron 

tujuan organisasi. Organisasi sektor publik mempunyai tujuan menaruh pelayanan 

pada publik dan bisa pada pertanggung jawab lingkup masyarakat (publik), sehingga 

bisa diterapkan pada contoh masalah organisasi  pada sektor publik yang 

menggunakan teori stewardship. Menurut (Putro, 2013) teori stewardship pada 

dasarnya membahas  interaksi yg bertenaga antara kesuksesan organisasi 

menggunakan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal pada  

menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah buat  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Bila tujuan ini sanggup tercapai melalui pemerintah maka 

masyarakat selaku pemilik akan merasa puas. Tabel dibawah ini tentang perkiraan  

dasar teori stewardship : 

Tabel 2. 1. Asumsi dasar  dari Teori Stewardship 

Manajer sebagai  Steward 

Pendekatan manajemen Sosiologis dan psikologis 

Sebuah model perilaku manusia Kolektif, Terorganisir, Dapat 
Diandalkan 

Manajer yang termotivasi Tujuan dasar 

Manajer - Minat Utama Lapisan 

Struktur yang Memfasilitasi dan memberdayakan 

Sikap pemilik Selera risiko 

Hubungan antara pemimpin dan manajer tergantung 
padanya 

Memercayai 

Sumber : Podrug,N (2011:406) 
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2.2.  Supporting Theory 

         2.2.1.Pajak Reklame  

 Pajak Reklame adalah biaya yang wajib  dibayar untuk bisa mendapatkan izin 

penyelenggaraan reklame. Reklame adalah merupakan  benda , alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan berbagai ragam  variasinya yang 

ditujukan kepada  kepentingan  komersial, yang  memperkenalkan, 

mengajurkan, mempromosikan, atau untuk mendapatkan  perhatian  terhadap 

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

dirasakan,dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipunggut atas semua 

penyelenggaran reklame, yang termasuk Objek pajak reklame adalah udara, 

apung,film,peragaan, papan / billboard/megatron dan sejenisnya, kain, 

selebaran, kendaraan . 

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan  

reklame. Dalam hal dimana reklame dilaksanakan  sendiri secara langsung dari 

orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau 

badan. 

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa atas reklame tersebut . 

Beberapa dasar pengenaan  atas tarif pajak reklame adalah sebagai berikut : 

1)hal itu telah terdapat ketentuannya yaitu 25% dari NSR(Nilai Sewa Reklame); 

2)Denah Lokasi; 3)Bedasarkan kelas jalan; 4)Banyaknya Reklame; 5)Kualitas 

yang digunakan; 6)Besarnya reklame dihitung, 7)Berapa lama pemasangan 

   2.2.2.Retribusi Daerah 

Menurut Siahaan  (2005) retribusi Daerah adalah berupa pembayaran atas jasa 

atau izin khusus yang diberikan dan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk 

kepentingan hibah dan hibah dari  pemerintah provinsi kepada orang pribadi 

atau badan hukum.  

Objek retribusi daerah adalah berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri dari : 

a. Jasa Umum : jasa yang  diberikan dengan  tujuan untuk kepentingan dan 

kemanfaatan utama serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
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badan. Jasa utama mencakup pelayaan kesehatan dan  pelayanan 

kebersihan yang merupakan jasa utama pemerintah. 

b. Jasa Bisnis :  jasa yang menggunakan prinsip-prinsip komersial yang  

pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.  

2.2.3. Kontribusi  

Kontribusi  adalah sumbangan yang mewakili partisipasi, keikutsertaan , interaksi 

dan sumbangan. Artinya dalam hal ini, kontribusi dapat berupa substansi atau 

verba. Hal-hal fisik, seperti seseorang meminjamkan kepada pihak lain untuk 

kebaikan yang lebih besar. 

Kontribusi digunakan untuk   mengetahui sejauh  mana pajak  memberikan  

sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah(PAD). Untuk  mengetahui seberapa 

jauh  sumbangan yg dilakukan adalah dengan  membandingkan penerima pajak 

periode eksklusif menggunakan pendapatan original wilayah periode yg sudah 

ditetapkan.  

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang diperoleh suatu wilayah yang 

dipungut dari peraturan wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan dan retribusi diperluas, 

mengingat ke depan penggunaan fungsi PAD akan lebih terkontrol daripada 

penggunaan dana sukarela yang berbasis Pusat Pembangunan Daerah (DAK & 

DAU). 

Menurut Mardiasmo (2001) terbatasnya  keahlian daerah untuk menemukan 

sumber-sumber pendapatan daerah, disebabkan oleh faktor sumber  daya 

manusia dan kelembangaan yang disebabkan oleh batasan hukum. 

Menurut Santosa dalam Lilik Yunanto (2010) terdapat  beberapa hal menjadi 

sebab  rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu : 

a) Sumbangan Penghasilan pendapatan kabupaten/kota yang tinggi akan 

potensi instansi yang lebih memiliki wewenang. 

b) Badan usaha milik daerah tidak banyak memiliki kontribusi  terhadap 

Pemerintah daerah. 
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c) Minimnya masyarakat dalam membayar pajakdan retribusi daerah. 

d) Target porto pungut yang masih lebih jauh. 

e) Peraturan daerah anyak  yang belum dilakukan penyesuaian  dan 

Penyempurnaan 

f) Penetahuan warga yang minim melakukan pembayaran pajak sangat 

minim. 

          Strategi Meningkatan Pendapatan Asli Daerah 

1) Mengumpulkan data wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak 

daerah. 

2) Meningkatkan manajemen kantor pajak daerah. 

3) Memperluas basis pajak ke pajak daerah. 

4) Menetapkan misi dan visi organisasi. 

5) Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah yang terkomputerisasi. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran  

PAD mempunyai fungsi yg sangat penting dalam membuat anggaran dan dalam 

melakukan pembangunan wilayahnya. Daerah kota Bekasi dapat mendapatkan 

sumber  dan peningkatan  maksimal PAD dengan cara salah satunya pada pajak 

wilayah. Dengan kemajuan peningkatan perkembangan dapat di lihat dengan cara 

membandingkan penghasilan pajak tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya 

dan dibandingkan dari tahun sebelumnya ke tahun depannya. Mengingkatnya 

kegiatan yang dapat diperhitungkan melalui perbandingan realisasi penghasilan 

pajak wilayahnya menggunakan target penghasilan pajak wilayah. Semakin tinggi 

angka yg didapatkan maka  menunjukkan taraf efektivitas yg sangat efektif tetapi 

bila angka yg didapatkan semakin minim. maka menunjukkan taraf efektivitas yang 

kurang efektif. Dan donasi pajak wilayahnya bisa dihitung menggunakan 

perbandingan realisasi pendapatan pajak wilayahnyadengan  menggunakan 

realisasi PAD. Semakin besar angka yg didapat,  maka dapat diartikan  bahwa pajak 

wilahnya sangat berkontribusi terhadap PAD. Setelah diketahui angka perhitungan 
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menurut laju pertumbuhan, efektivitas serta  donasi maka bisa ditarik kesimpulan  

sinkron menggunakan angka yg didapat. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1.Ruang Lingkup Penelitian  

     Penelit ian ini menggunakan  data yang ada di Dinas Pengelolaan 

Kuangan Daerah (DPKD) kota Bekasi . Ruang l ingkup penelit ian ini 

adalah  bidang perpajakan.  Objek analisis pada penelit ian ini 

merupakan penerimaan, efektivitas dan s umbangan pajak reklame, 

pajak hotel dan retribusi daerah   dalam Pendapatan Asli  Daerah 

(PAD) pada kota Bekasi,  prop insi Jawa Barat periode 2015 -2019 

3.2. Sumber Data 

       Data yg diperlukan dalam  penelit ian merupakan data kuantitatif 

yang terdiri  dari  daftar rincian penerima an pajak reklame, pajak 

hotel dan retr ibusi daerah pada penerimaan Pendapatan Asl i  Daerah 

(PAD) Kota Bekasi dari tahun 2015 -2019. Dari sumber lain, data 

kualitatif  merupakan data  profi l  wi layahnya,visi  dan misi,  UDD pajak 

daerah dan peraturan daerah(Perda) kota Bekasi . Sumber data yang 

diperoleh untuk menjadi bahan analis is  adalah data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen Dinas Pengelolaan Kuangan Daerah Kota 

Bekasi .  

3.3.Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang 

di lakukan secara  sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan 

menyaj ikan  fakta untuk tujuan tertentu (Arif  Suciadi,  2014) . 

Penelit ian ini menggunakan metode pengumpulan data yang  adalah 

metode dokumentasi  yaitu mengumpulkan , memilih, mengolah ,  dan 

menyimpan  informasi  di bidang pengetah uan,pemberian atau 

pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

gambaran,kutipan,kliping, dan bahan referensi lainnya.Dokumen 

diperluukan adalah  dengan mencari  data yang berkaita dan 

pencatatan data-data tertulis yang diperlukan.  
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     Dokumen yg diperlukan  dalam penelit ian ini  adalah dokumen yg 

didapat di Dinas Pengelolaan Kuangan Daerah kota Bekasi yang 

merupakan penerimaan pajak reklame, pajak hotel ,dan Retribusi 

daerah pada Pendapatan Asli  Daerah tahun 2015 -2019. 

3.4.Pengukuran Variabel 

Efektivitas Pajak Reklame 

                               Realisasi Pajak Reklame 
    Efektivitas  =                                                 x  100%   
                               Target Pajak Rekla 
 

Efektivitas Pajak Hotel 

                               Realisasi Pajak Hotel 
    Efektivitas  =                                                 x  100%   
                               Target Pajak Hotel 
 

Hitungan efektivitas bila memperlihatkan  persentase yang semakin meningkat, 

bisa dikatakan bahwa pemungutan pajak reklame, pajak hotel semakin efektif, 

demikian juga kebalikannya bila hasilnya semakin minim persentasenya, hal ini  

memperlihatkan pemungutan pajak reklame dan pajak hotel semakin tidak efektif. 

Tabel 3.1  Kriteria Efektivitas Pajak Reklame 

Hasil Persentase Tingkat Keefektifan  

Lebih dari 100% Sangat    Efektif 

90 %sampai dengan 100% Efektif 

80% sampai dengan 90% Cukup     Efektif 

60% sampai dengan 80% Kurang    Efektif 

Kurang dari 60% Tidak       Efektif 

 

Analisis sumbangan pajak reklame,pajak hotel dan retribusi daerah merupakan 

suatu analisis yang dipakai untuk mengetahui seberapa besarnya dampak 

kontribusi yang diterima dari sumbangaan yang berdasarkan penerimaan pajak 

reklame dan pajak hotel dalam pendapatan Asli daerah. Rumus yang dipakai buat 

menghitung sumbangan beberapa sebagai berikut : 
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Analisis Kontribusi Pajak Reklame 

                                                                          Realisasi Pajak Reklame 
    Analisis Kontribusi Pajak Reklame   =                                                  x  100%   
                                                                                     Realisasi PAD 
 

Analisis Kontribusi Pajak Hotel    

                                                                      Realisasi Pajak Reklame 
    Analisis Kontribusi Pajak Hotel   =                                                            x  100%   
                                                                                 Realisasi PAD 
 

Kriteria sumbangan yang dibuat pada table dibawah ini. 

Tabel 3.2  Kriteria Kontribusi 

Hasil Persentase Nilai  

Lebih dari 50% Sangat  Baik 

40,41 % sampai dengan 50%  Baik 

30,01 % sampai dengan  –  40,40 % Cukup  Baik 

20,01  % sampai dengan  30 %  Sedang 

10 % sampai dengan   20 % Kurang  Baik 

Kurang dari 10 Sangat kurang  Baik 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Peningkatan  Kegiatan Pemungutan Pajak Reklame 

    Peningkatan kegiatan pemungutan pajak reklame pada daerah Bekasi dalam 
tahun 2015-2019, menggunakan membadingkan antara penerimaan pajak reklame 
daerah Bekasi menggunakan sasaran yg sudah dipengaruhi Dinas Pengelolaan 
Keuangan kota Bekasi  tahun sebelumnya. Untuk detail bisa ditinjau berdasarkan 
tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1  Hasil  Pemungutan Pajak Reklame 

 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 
 

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa pada tahun 2015-2019 perhitungan efektivitas 

dari target dan realisasi pajak reklame kota bekasi tidak bisa mencapai target yang 

sudah di buat .Hal ini disebabkan beberapa faktor : 

1) Taat bayar pajak yang masih  banyak yang belum bayar(telat) dalam melakukan  

pembayaran pajak reklame, beberapa faktor yang menyebabkan kurang nya 

pendapatan pajak reklame , minimnya edukasi yang diberikan untuk melakukan 

pembayaran pajak pada pemerintah daerah dengan pengurus jasa pajak 

reklame dalam ini penagihan pajaknya, dan sering terjadi ketidaksesuaian 

antara nilai faktur dengan nilai pajak reklame. 

2) Kegiatan tugas dalam proses memberikan izin & menambah waktu pajak 

reklame yang sudah ditentukan sebelumnya, berikut waktu yg lama pengurusan 

dalam  membuat  SKPD yang memakan waktu yang cukup panjang  yaitu  1 

minggu  &  hal ini dapat  menyebabkan pendapatan pajak reklame akan 

No Tahun 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi(Rp) Presentasi 
(%) 

1 2015 56.169.719.600 33.028.045.600 58,80 

2 2016 79.403.663.550 34.628.289.101 43,61 

3 2017 117.669.364.900 34.551.640.658 29,36 

4 2018   90.822.004.200 38.133.354.001 23,82 

5 2019   91.400.000.000 18.200.000.000 20 
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mengalami pengurangan penyetoran dari pendapatan tersebut. Berikut Tabel 

efektivitas Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun 2015-2019. 

 Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Reklame Kota Bekasi Tahun 2015-2019 
               

  

S

u

m

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 

 
   Dari Gambaran Tabel 4.2, bisa lihat perbandingan kegiatan pajak reklame tahun 

2015-2019. Ditahun 2015  efektivitas menunjukan kriteria tidak  efektif  

merupakan perbandingan rasio sebesar 58,80%. Pada tahun 2016 mengalami 

menurun hingga mencapai 43,61 dengan kriteria yang sama dengan tahun 

sebelumnya. Pada Tahun 2017 menurun hingga mencapai 29,36% dengan kriteria 

tidak efektif, pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali dari tahun 2017 

dengan presentasi 29,36 menjadi 23,32 dengan kriteria yang masih sama pada 

tahun sebelumnya , pada tahun 2019 efektivitas masih juga tidak efektif dengan 

rasio sebesar 20%. selama 5 tahun berturut-turut pajak reklame Realisasi < Target. 

Masihnya banyaknya orang yang masih belum mau membayarkan pajak mereka 

dan kurangnya edukasi dalam tata cara melakukan pembayaran pajak yang efisien. 

Masih banyaknya pajak reklame yang illegal yang ada di Bekasi, yang belum 

mendapatkan izin oleh pemerintahan kota Bekasi. dengan ukuran yang bervariasi. 

4.2. Analisis  Peningkatan  kegiatan sumbangan  Pajak Hotel 

    Peningkatan kegiatan pajak Hotel daerah bekasi tahun 2015-2019 perhitung & 

membadingkan antara penerapan sumbangan  pajak Hotel pada daerah Bekasi 

dengan pencapaian yg sudah ditetapkan daerah Bekasi pada tahun sebelumnya. 

Pemaparan yg  lebih akurat  bisa  lihat  tabel ini  : 

 
 
 
 

No Tahun Anggaran Presentasi  Kriteria 

1 2015 58 ,80 % Tidak   Efektif 

2 2016 43 ,61 % Tidak   Efektif 

3 2017 29 ,36 % Tidak   Efektif 

4 2018 23 ,32 % Tidak   Efektif 

5 2019 20 % Tidak   Efektif 
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Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel 
  

 
Dari tabel  diatas , Perhitungan  Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dari tahun 

2015-2019 rata-rata memiliki kriteria Sangat Efektif, kecuali tahun 2019 

memperlihatkan penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya 

 

4.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kepada PAD Kota Bekasi 

   a. Tahun 2015   
                                                               15.953.895.286 
      Kontribusi Tahun 2015    =                                                       x 100% 
                                                               3.956.675.444.146,23                                    
                                                   = 0,004 x 100% 
                                                    = 0,4% 

b. Tahun 2016 
                                                                 24.670.997.439 

Kontribusi Tahun 2015    =                                                     x 100% 
                                                                1.647.365.217.172 
 
                                                         = 0,015 x 100% 
                                                         = 1,5% 

c. Tahun 2017 
                                                                    27.090.369.087,00 

Kontribusi Tahun 2015    =                                                       x 100% 
                                                                   4.538.157.662.463,22 
                                                          =     0,006 x 100%    
                                                          =  6%             

d.Tahun 2018 
                                                                          28.966.000.000 

Kontribusi Tahun 2018    =                                                         x 100% 
                                                                       2.431.127.344.183 
 
    

                                                      =      0,012 x 100%                    

                                                         =      1,2% 

No Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi(Rp) Presentasi (%) 

1 2015 Rp 13.274.996.600 Rp 15.953.895.286 102,02 

2 2016 Rp 23.228.964.300 Rp 24.670.997.439 106,21 

3 2017 Rp 24.830.421.500 Rp 27.090.369.087       109,10 

4 2018 Rp.40.000.000.000 Rp.28.966.000.000   72,40 

5 2019 Rp. 40.000.000.000 Rp.15.000.000.000 38 
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e.Tahun 2019 
                                                                   15.000.000.000 

Kontribusi Tahun 2019   =                                                              x 100% 
                                                                        2.500.000.000.000 
 
                                                        =      0,006 x 100%                       

                                                        =       0,6% 

Tabel 4.4  Kontribusi Pajak Hotel Kota Bekasi 

 
   Berdasarkan Tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi 
penerimaan Pajak hotel adalah yang tertinggi yang terdapat  pada tahun 2016 
dengan kontribusi mencapai sebesar 1,5% dan  realisasi penerimaan pajak   hotel 
sebesar Rp.1.647.365.217.172 faktor yang mengpengaruhi Penerimaan PAD paling 
besar tahun 2016 yaitu kota Bekasi menyelenggarakan   event, pameran dan 
festival komunitas paling besar  dan paling lengkap  di Kota Bekasi (Bekasi Expo) 
sehingga menyebabkan tingkat hunian hotel yang ada di Bekasi meningkat 
signefikan. Sedangkan peneriman PAD  yang paling kecil  tahun 2015 sebesar 04% 
dengan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 3.956.675.444.146,23 dikarenakan 
efektivitas hotel kurang efektif di tahun 2016 beberapa faktor yang menyebabkan 
peneriman PAD tidak maksimal. 
 

4.4. Analisis Peningkatan  Kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah. 

Tabel 4.5 Perhitungan efektivitas Retribusi Daerah 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 

   Berdasarkan Tabel 4.6 diatas tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas 

retribusi daerah pada tahun 2015-2019, pada tahun 2015 tingkat realisasi mencapai 

No Tahun Penerimaan Pajak 
Hotel  ( Rp) 

 Penerimaan PAD ( Rp)  Besarnya 
Kontribusi 

1 2015 15.953.895.286 3.956.675.444.146,00 0,4 % 

2 2016 24.670.997.439 1.647.365.217.172,00 1,5 % 

3 2017 27.090.369.087 4.538.157.662.463,00 0,6 % 

4 2018 28.966.000.000 2.431.127.344.183,00 1,2 % 

5 2019 15.000.000.000 2.500.000.000.000,00 0,6 % 

No Tahun 
Anggaran 

Target (Rp) Realisasi(Rp) Presentasi (%) 

1 2015 Rp   69.008.240.200 Rp   78.218.815.857 113 

2 2016 Rp   94.743.140.600 Rp   82.594.563.374 87,18 

3 2017 Rp 220.403.765.300 Rp   84.195.635.300 38,20 

4 2018 Rp 115.472.947.750 Rp   79.026.333.918 68,44 

5 2019 Rp 243.413.534.727 Rp.119.906.386.713 49,26 
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Rp.78.218.815.857 melebihi target yang sudah ditetapkan dengan presentasi 113%, 

pada tahun 2016 tingkat realisasi mencapai Rp.82.594.563.374 realisasi tidak 

mencapai target yang sudah di tetapkan dengan presentasi 87,18%, sedangkan 

tahun 2017 tingkat realisasi mencapai Rp.84.195.635.300 tidak mencapai target 

yang sudah di tetapkan dengan presentasi 38,20%, sedangkan tahun 2018 tingkat 

realisasi mencapai Rp.79.026.333.918 tidak mencapai target yang ditetapkan 

dengan presentasi 68,44%, sedangkan tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 

119.906.386.713 belum mencapai target yang sudah ditetapkan dengan presentasi 

mencapai 49,26%. 

4.5. Kontribusi Penerimaan Retribusi daerah Terhadap PAD Kota Bekasi 

   a. Tahun 2015   

                                                                    78.218.815.857 
Kontribusi Tahun 2015    =                                                    x 100% 

                                                                 3.956.675.444.146,23              
                                                     =            0,0198 x 100% 

                                                     =             1,98 % 

b. Tahun 2016   

                                                                 82.594.563.374 
     Kontribusi Tahun 2016    =                                                      x 100% 
                                                              4.226.528.823.078,66 
                                      
                                                   = 0,0195 x 100% 

                                                   = 1,95 % 

c. Tahun 2017   

                                                     84.195.635.300 
Kontribusi Tahun 2017    =                                                x 100% 
                                                 4.538.278.383.793,13 

                                                 =   0,0185 x 100% 

                                                 =    1,85 % 

d. Tahun 2018   

                                                    79.026.333.918 
Kontribusi Tahun 2017    =                                                 x 100% 
                                                  4,654,876,796,908,60                                   

                                                  =     0,0169 x 100% 
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                                                  =     1,69 % 

e. Tahun 2019   

                                                  119.906.386.713 
Kontribusi Tahun 2017    =                                                x 100% 

                                                       5.787.833.448.184,75                             
                                                 =    0,0200 x 100% 

                                                 =    2 % 

Tabel 4.6  Kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD Kota Bekasi 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 , diatas tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi 

penerimaan Retribusi  tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan kontribusi 

mencapai sebesar 2% dengan realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar 

Rp.119.906.386.713, sedangkan tahun 2015 kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD sebesar 1,98% dengan penerimaan retribusi sebesar 

Rp.78.218.815.857,sedangkan tahun 2016 kontribusi retribusi daerah terhadap 

PAD sebesar 1,95% dengan penerimaan retribusi sebesar Rp.82.594.563.374 

,pada tahun 2017 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 1,85 

dengan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.84.195.635.300, sedangkan 

pada tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 1,69% 

dengan penerimaan retrbusi daerah Rp.79.026.333.918. 

 

No Tahun Penerimaan Retribusi 
Daerah (Rp) 

 Penerimaan PAD 
(Rp) 

Persentase 
Kontribusi 

1 2015   78.218.815.857 3.956.675.444.146,23 1,98 % 

2 2016 82.594.563.374 4.226.528.823.078,66 1,95 % 

3 2017 84.195.635.300 4.538.278.383.793,13 1,85 % 

4 2018 79.026.333.918 4,654,876,796,908,60 1,69 % 

5 2019 119.906.386.713 5.787.833.448.184,75 2 % 
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BAB V  

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Kesimpulan  

     Peningkatan kegiatan penarikan pajak reklame, pajak hotel di kota Bekasi 

periode tahun 2015-2019 dengan merata Pajak Reklame belum termasuk kriteria 

efektif(>100%), sedangakan pajak hotel secara rata-rata Sudah dengen ciri yg 

sangat efektif(>100%) Penurunan kegiatan pajak reklame dengan tidak efektif 

dalam  5 tahun berturut-turut dari 58,80% sampe di tahun 2019 menjadi 20%, 

makin tahun efektivitas pajak reklame mengalami penurun yang tinggi , sedangkan 

pajak Hotel selama 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan  rata-rata 4,2% 

sedang di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini 

dapat dengan cara melihat perbandingan dari realisasi penerimaan pajak  tahun 

tertentu dengan target  dari peneriman pajak  tahun tertentu. Nilai rasio yang 

ditunjukan selama tahun 2015-2019 merupakan paling menyumbang pajak 

terbesar adalah pajak Hotel.sedangkan pajak reklame masih perlu ditingkatkan 

kembali. 

     Kontribusi penerimaan pajak Reklame , pajak Hotel dan Retribusi Daerah, 

dengan PAD daerah Bekasi Masih minim. Rata-rata dalam kurun waktu 2015-2019 

pajak Reklame dan Pajak Hotel memberikan kontribusi pada PAD hanya dibawah 

2%.  

     Pendapatan  penghasilan wilayah otoritas berupa  pajak reklame, pajak hotel 

dan retribusi daerah sudah baik. Hal ini  dapat dibuktikan berdasarkan pelaksanan 

terhadap penerimaannya telah melampaui sasaran yg telah dibuat oleh 

pemerintah. Akan namun donasi yg diberikan pada pendapatan daerah belum 

mencapai target yg di tentukan. 

5.2 Saran  

      Pemerintah wilayah hendaknya agar fokus untuk membuat pengenalan dan 

memberikan  pencerahan  kewajiban pajak agar supaya peneriman pajak reklame , 

pajak hotel & retribusi wilayahnya bisa  lebih dioptimalkan semaksimal mungkin  

dengan   ditunjang dengan melakukan   kebijakan yang sifatnya  intensifikasi dan 
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ekstensifikas sehingga diharapkan akan berdampak kepada  peningkatan 

penerimaan pajak reklame,pajak hotel & retribusi daerah terhadap Pendapatan 

daerah. Pemerintah kota Bekasi sebaiknya terus meningkatkan kegiatan kegiatan 

yang berpotensi menaikkan jumlah penerimaan pajak. 

5.3 Implikasi 

 Penelitian ini memberikan implikasi pada taraf efektivitas & donasi pajak 

reklame,pajak hotel & retribusi wilayahnya dalam  PAD  yang  lebih optimal,  dengan 

melakukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yg terdapat sebelumnya. 
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