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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pajak 

 Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada 

pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam 

rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah 

mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan 

pembangunan lainnya disegala bidang. 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Ada  banyak definisi pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut 

pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang 

dikemukakan para ahli sebagai berikut : 

 Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi pajak dalam buku perpajakan 

yaitu: 

 “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
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  Menurut Soemitro (2011:1) definisi pajak dalam buku Mardiasmo:  

 “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public 

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

2.1.2  Fungsi Pajak 

Menurut Ilyas dan Burton (2007:10), fungsi pajak dapat dibedakan atas 

beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah :  

a. Fungsi budgetair, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk 

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-

undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeuaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan 

pemerintah untuk investasi pemerintah. 

b. Fungsi regulerend, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang 

letaknya duluar bidang keuangan. 

c. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan 

atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa 

sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan 



17 
 

 
 

memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah 

melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan 

yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan 

yang baik dari pemerintah. 

d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur 

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 

2.1.3 Karakteristik atau Ciri-Ciri Pajak 

Setelah kita mengetahui dfinisi tentang pajak, dan fungsi pajak. Maka kita 

juga perlu mengetahui ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Menurut 

Zain (2005:12) bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber) dari sektor 

swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut atau 

administrator pajak). 

c. Pemungut pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, baik rutin 

maupun pembangunan. 

d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah tahap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, pajak berfungsi pula sebagai alat untuk 
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mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonoi dan 

sosial (fungsi regulerend atau mengatur). 

2.1.4 Pengertian, Jenis dan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia 

Menurut  Pasal 1 Angka 49 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemungutan adalah  

“suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya” 

Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar 

pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh 

wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis 

pungutan pajak di Indonesia yaitu sebagai berikut : 

A. Jenis pajak provinsi terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor  

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

4) Pajak Air Permukaan; dan  

5) Pajak Rokok 

 B. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Hiburan 

3) Pajak Reklame 
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4) Pajak Penerangan Jalan 

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

6) Pajak Parkir 

7) Pajak Air Tanah 

8) Pajak Sarang Burung Walet 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.1.4.1 Sistem pemungutan pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 

tiga yaitu : 

1. Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul stelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assesment System 

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-

cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.1.5 Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.” 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah 

yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan 

pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana 

yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun 

terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu 

bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-
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sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber yang 

potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2.1.6 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 sumber-

sumber pendapatan daerah terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana perimbangan; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2.1.7 Definisi Pajak Daerah 

 Definisi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan : 

 “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 
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2.1.8 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

1. Jenis pajak provinsi bersifat limiatif yang berarti propinsi tidak dapat 

memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan 

jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi 

sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan 

dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota 

dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah 

kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu. 

Besarnya tarif pajak propinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara 

seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 

tentang pajak daerah. 

2. Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya 

kabupaten/kota diberi peluan untuk menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU 

No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang 

bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus 

diikuti. 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup 
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rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan; 

c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; 

d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau 

obyek pajak pusat; 

e. Potensinya memadai; 

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, 

dan ; 

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah : 

1. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada 

selama ini supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. 

2. Untuk menyederhanakan sistem administrasi perpajakan, 

supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah 

khususnya tingkat II degan mengefektifkan jenis pajak tertentu 

yang memang potensial. 

2.1.9 Definisi Pajak Parkir 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Parkir yaitu : 

“Pajak parkir adalah pajak atau penyelenggara tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha mapun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor.” 



24 
 

 
 

Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada 

suatu daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan 

hukum operasional dalam teknis pelasanaan pengenaan dan pemungutan pajak 

parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

2.1.10 Objek Pajak Parkir dan Bukan Objek Pajak Parkir 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

Pasal 62 adalah sebagai berikut : 

“Objek pajak parkir adalah penyelengaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha mauoun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor.” 

Pada pajak parkir, tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. 

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu : 

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah. 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawan sendiri. 

c. Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik; dan 

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan 

daerah. 
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2.1.11 Subjek dan Wajib Pajak Parkir 

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 

2.1.12 Sistem Pemungutan Pajak Parkir 

Sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak parkir adalah self 

assesment system. Dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri jumlah 

pajak yang di bayarkan. 

2.1.13 Tarif Pajak Parkir 

Besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan 

disajikan sebagai berikut : 

 

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir dengan memperhatikan 

luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah rata-

rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat 

penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis sewa parkir tetap. 

Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2001 tarif pajak parkir yang ditetapkan sebesar 

20% (dua puluh persen), Namun ada perubahan pada Perda Kota Bandung Nomor 

20 Tahun 2011 yang mengenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2012) pajak menjadi kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 

serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 

kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut 

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Tanggungjawab atas kewajiban pembayaran pajak, 

sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada 

anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan 

Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan 

fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 

berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi 

dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

Menurut Mardiasmo (2011:1) definisi pajak adalah sebagai beriut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra 

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 
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Menurut Ortax (2007) definisi pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

“Sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 

dana dari pemerintah pusat”. 

 

Menurut Zain dan Hermana (2010) definisi pajak daerah berdasarkan 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah sebagai berikut : 

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Menurut Zain dan Hermana (2010) definisi pajak parkir berdasarkan 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai 

berikut :  

“Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor 

dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.” 

Dari penjelasan di atas yaitu bahwa pajak parkir ini menunjukan 

kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi pemerintah daerah melakukan 

pembangunan diberbagai sektor di dalamnya. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak parkir.  

Hal ini di perkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang telah di 

lakukan oleh Mandra (2013) yang meneliti mengenai analisis pengaruh pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang tahun 2000-2011, 
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hasil penelitianya menunjukan bahwa secara parsial dan simultan pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

pengolahan bahan galian golongan c, dan pajak parkir berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. selain itu peneiltian yang dilakukan 

oleh Muthoharoh (2009) yang meneliti mengenai peran pajak parkir dalam 

menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Malang, hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa pajak parkir berperan dalam menunjang peningkatan 

pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, akan disajikan 

dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

Pemungutan Pajak  

Pajak Daerah Retribusi Daerah Pajak  Parkir 

Penitipan 

Kendaraan 

Bermotor  

Garasi 

Kendaraan 

Bermotor  

Modal Dasar Pemerintah 

Daerah Dalam Membiayai 

Pembangunan 

Usaha-usaha Daerah Untuk 

Memperkecil Ketergantungan 

Dana Dari Pemerintah Pusat 

Keperluan Daerah Sebesar-

besarnya Bagi Kemakmuran 

Rakyat 

Pendapatan Asli Daerah 

Pemungutan Pajak 

Parkir 

(X) 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(Y) 



30 
 

 
 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:64) menyatakan bahwa hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementar terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

2.3.1 Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 157 dijelaskan 

mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah hasil pajak 

daerah. Pajak daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan pajak parkir yang merupakan bagian dari pajak daerah menurut 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak yang 

dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang 

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.  

Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten 

atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 
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diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada 

suatu daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan peraturan daerah tentang pajak parkir yang akan menjadi landasan 

hukum operasional dalam teknis pelasanaan pengenaan dan pemungutan pajak 

parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

Dalam hal ini pajak parkir yang merupakan bagian dari pajak daerah 

adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah. Semakin 

tinggi hasil pemungutan pajak parkir, maka akan semakin tinggi pula pendapatan 

asli daerah tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yanng terbentuk adalah sebagai 

berikut : 

Ho : Pemungutan pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

Ha : Pemungutan pajak parkir berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 

 


