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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara 

dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah 

satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam 

Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah 

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerintah, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan 

Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai 

kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan 

penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang dikenal dengan 

istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen pendapatan asli daerah 

yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak 

daerah. 

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh badan atau pribadi 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2006). 

Pajak dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah, hal ini merupakan kebijakan 

dari pemerintah sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan 

beban yang adil sejalan dengan system perpajakan Indonesia. Pemerintah pusat dalam 

pemungutan pajak daerah hanya berperan untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini 

berdasarkan undang-undang otonomi daerah dan pajak daerah yang berasal dari 

Negara yang berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka 

penerimaan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau Pendapatan Asli 

Daerah Kota Cirebon. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha 

penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling 
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menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir 

pada saat ini sangatlah diperlukan kerena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan 

hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan 

suatu tempat. 

Semakin banyaknya pendatang di tambah pula jumlah penduduk yang kian 

meningkat membuat Kota Cirebon semakin padat. Salah satu bukti bahwa Kota 

Cirebon semakin padat bisa kita lihat dari sisi kemacetan yang sering terjadi di 

berbagai ruas badan jalan sekitar universitas, sekolah, dan mall. Hal tersebut 

disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan yang di bawa oleh para pendatang 

maupun yang di miliki oleh penduduk asli Kota Cirebon. Sehingga di butuhkan 

banyak ruang lagi untuk pengelolaan tempat parkir di tempat umum. Contohnya di 

mall dan tempat-tempat strategis dimana menjadi tujuan para penduduk asli dan 

pendatang. Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Cirebon, sebenarnya mampu 

mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Cirebon khususnya melalui pajak 

parkirnya. Mengingat pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 

paling utama dalam suatu daerah dan penyumbang dana terbesar dalam sektor 

pembiayaan pembangunan daerahnya. 

Menurut Ika (2009) dalam penelitian tentang Peran Pajak Parkir dalam 

Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang menyatakan bahwa mengingat 

pendapatan dari sektor parkir ini cukup besar dan pengaturan pendapatan parkir ini 

cenderung kurang jelas serta sekaligus untuk mendongkrak PAD, maka kemudian 
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perlu ditegaskan bahwa masalah perparkiran ini sebaiknya dibuat dalam bentuk 

Undang-Undang /Peraturan Daerah. 

Menurut Lasdwihati (2008) dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 

menyatakan bahwa pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah 

menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Parkir adalah salah satu yang 

menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat 

perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat 

untuk menitipkan kendaraan mereka. Parkir menjadi salah satu sarana yang 

menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan pajak 

parkir. Sebagai contoh di basement mal, di sekitar stasiun, dan di pusat perbelanjaan 

di kota Cirebon. Sebagian mal, pusat pebelanjaan dan stasiun di Kota Cirebon belum 

menyerahkan pajak parkir kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Cirebon sesuai dengan jumlah kendaraan yang parkir atau belum sesuai 

dengan pendapatan yang diperoleh dari mal, pusat perbelanjaan dan stasiun tersebut. 

Selain itu, ada beberapa pusat perbelanjaan yang memberikan fasilitas parkir gratis. 

Akibatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Parkir masih relatif 

kecil.Seharusnya Pemungutan parkir sebagai pajak daerah diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Cirebon sehingga efektivitas penerimaan pajak parkir dapat 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon. 
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Berawal dari latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Cirebon”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besarnya potensi penerimaan Pajak Parkir pada Pemerintahan Daerah 

Kota Cirebon tahun 2009-2013. 

2. Berapa besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada 

Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dari sektor Pajak Parkir tahun 2009-2013. 

3. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Cirebon tahun 2009-2013. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan Pajak Parkir pada Pemerintahan 

Daerah Kota Cirebon tahun 2009-2013. 

2. Untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada 

Pemerintahan Kota Cirebond dari sektor Pajak Parkir tahun 2009-2013. 

3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Cirebon tahun 2009-2013. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pemahaman lebih banyak tentang Pajak Daerah terutama 

mengenai Pajak Parkir serta hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Lembaga terkait  

 Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon tertutama dalam 

pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan 

daerah melalui pajak parkir dan sebagai tolak ukur dalam menilai peran pajak 

parkir dalam menunjang pendapatan daerah. 
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3. Bagi Pembaca 

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak dating. Dapat 

digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan tentang pajak dating 

serta informasi bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Alamat Jalan Pengampon No. 2 

Kota Cirebon. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2014 sampai 

dengan selesai. 


