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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka memenuhi pembiayaan, pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintah di daerah, dapat diperoleh dari hasil penerimaan suatu daerah atau dapat 

pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan 

meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama 

antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Kurniati, 2013). 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan kota.  
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Peranan Pendapatan Daerah sangat penting bagi suatu daerah, karena jumlah 

pendapatan suatu daerah merupakan faktor yang dapat menentukan kemampuan 

keuangan suatu daerah untuk melakukan pengembangan dan pembangunan 

daerahnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari :   

1. Pajak Daerah   

2. Retribusi Daerah   

3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan  

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.   

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah 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. 

Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:  

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 
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5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Salah satu komponen yang ada dalam Pajak Daerah yaitu pajak parkir, menurut 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Tabel 1.1.  

Target dan Realisasi Pajak Parkir 

Tahun Target Realisasi Persentase 

(%) 

2009 5.704.113.902 5.823.334.574 102 

2010 6.500.000.000 5.892.398.588 90 

2011 6.500.000.000 6.000.000.000 92 

2012 7.000.000.000 7.135.692.799 101 

2013 7.500.000.000 7.796.908.376 103 

2014 12.000.000.000. 12.155.079.775 101 

Rata-Rata 98 

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Diolah) 
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Dari tabel 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan hasil pajak parkir di 

Kota Bandung dari tahun 2009-2014 sebagian besar selalu mencapai target, hanya di 

tahun 2010 dan 2011 saja yang tidak mencapai target di tahun 2010 hanya tercapai 

90% dari target dan di tahun 2011 hanya tercapai 92% dari target. Apabila dirata-

ratakan presentase penerimaan pajak parkir dari tahun 2009-2014 sejumlah 98% ini 

dapat dikatakan sudah tercapai.  

Masalah yang membuat  penerimaan hasil pajak parkir tidak maksimal yaitu 

masih ada pajak parkir yang tidak dibayarkan, seperti yang dikutip dalam lapor.co.id 

(2014) menyatakan bahwa masih ada piutang pajak parkir yang belum dibayarkan 

sebesar 1,8 miliar. Hal itu pasti berdampak pada penerimaan  pendapatan pajak parkir 

menjadi kurang maksimal.  

Menurut kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung Nasrul Hasani 

titik parkir 231 titik lahan parkir (lampiran VI) yang tersebar di Kota Bandung. 

Namun dari jumlah tersebut  yang potensial sebanyak 180 titik saja. Bila dilihat 

secara keseluruhan potensi parkir di Kota Bandung masih banyak hanya saja 

banyaknya badan jalan yang tidak dikelola oleh Dishub UPT Parkir melainkan oleh 

preman dan oknum tertentu.  Untuk pembagian pendapatan dari pajak parkir pihak 

pengelola parkir mendapat bagian 70%, sedangkan sebesar 30% keuntungan disetor 

ke Pemerintah Kota Bandung.  
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Di berbagai wilayah Kota Bandung setiap  tahun  jumlah  tempat usaha seperti 

hotel, pusat perbelanjaan  dan  tempat hiburan lain terus bertambah. Seharusnya 

dengan semakin banyaknya tempat usaha tersebut, maka penerimaan pajak parkir 

juga akan meningkat. Namun masih banyak tempat-tempat usaha di Kota Bandung 

yang hanya menyediakan tempat parkir berukuran kecil, dengan semakin 

bertambahnya volume kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin dibutuhkan 

lahan parkir yang lebih luas. Seperti dikutip dalam MGTRadio.com (2015) menurut 

Erwin Setiawan selaku anggota Komisi C DPRD Kota Bandung pemilik hotel yang 

lahan parkirnya kecil, seharusnya membeli lahan di sekitarnya untuk dijadikan tempat 

parkir atau membangun lahan parkir secara vertikal.  

Pajak  parkir  memiliki  prospek yang  cerah  melihat semakin  meningkatnya  

jumlah  kendaraan  bermotor sekitar 15 ribu-20 ribu kendaraan yang memasuki Kota 

Bandung setiap akhir pekan. Hal ini juga dibarengi dengan perluasan  lahan  parkir 

yaitu setiap  tahun  jumlah  FO  (factory  outlet)  dan  distro  (distribution store) terus 

bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar 

terhadap penerimaan dari sektor pajak parkir kendaraan apabila semua terpungut 

(Destika Religia, 2013).  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desanty Giwang Pratiwi, 

2014 menyebutkan bahwa sektor pajak parkir mampu memberi kontribusi sebesar 

1,28% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada tahun 2009. Pada tahun 

2010 kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 
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sebesar 2,81%. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2011 terjadi 

penurunan yaitu sebesar 1,48%. Tahun 2012 kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD 

mengalami kenaikan sebesar 2,67%. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi pajak 

parkir terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 2,28%.  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan 

target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. 

Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan di antaranya 

adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan belum 

maksimal. Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor 

pajak parkir diperlukan juga suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik 

dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

parkir.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengelolaan pajak parkir yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung)” 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Bandung 

2. Bagaimana Pengelolaan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Bandung 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Sistem Pengelolaan Pajak Parkir di Kota Bandung 

2. Pengelolaan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Bandung 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan, khususnya bermanfaat bagi :  

1. Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pengelolaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Bandung serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan 

pajak parkir itu sendiri. 
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2. Lembaga yang Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga yang terkait sebagai acuan 

dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki 

dalam hal pengelolaan dan sebagai evaluasi kinerja agar lebih maksimal.   

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan informasi 

mengenai pengelolaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Bandung. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan.  

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

yang beralamat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Waktu Penelitian dimulai 

sejak bulan September 2015 sampai dengan selesai. 


