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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pajak 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Menurut Adriani dalam Diana Sari (2013: 34) pengertian pajak adalah :  

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” 

Menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2013: 3), menyatakan : 

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 pajak adalah: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memamksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang 

wajib dibayarkan oleh seluruh masyarakat yang dipungut berdasarkan Undang-

Undang serta atas pembayaran tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung 
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kepada rakyat, serta pajak digunakan untuk membiayai kepentingan rakyat dan 

Pemerintahan. 

2.2. Pajak Daerah  

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001, mengartikan 

pajak daerah adalah :  

“Pajak daerah adalah luran wajib yang dilakukan Orang Pribadi atau Badan 

kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah”. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengartikan pajak daerah adalah : 

“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 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. 

Sedangkan Mardiasmo (2011: 12) menjelaskan pajak daerah sebagai berikut :  

“Pajak  daerah  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”. 

Dari pengertian pajak daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

merupakan suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh seluruh masyarakat kepada daerah 

yang dipungut berdasarkan undang-undang serta atas pembayaran tersebut tidak 
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memberikan imbalan secara langsung kepada rakyat, serta pajak digunakan untuk 

membiayai keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.  

2.2.2. Jenis Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terbagi ke 

dalam 2 jenis, yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas :  

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok.  

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas : 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.  

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 
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9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.3. Pengertian Pengelolaan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sebagai berikut : 

“Proses, cara, perbuatan mengelola. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan 

kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan 

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan”. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pengertian pengelolaan yaitu :  

“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu 

proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan 

pencapaian tujuan. 
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2.3.1 Tujuan dan Sasaran Dalam Pengelolaan Pajak 

Tujuan dan sasaran dalam pengelolaan pajak meliputi program, kegiatan, dan 

kebijaksanaan yang akan menjadi landasan dalam sistem oprasional dan aktivitas 

organisasi. adapun kebijakan termaksud menurut Aditya (2015) adalah:  

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak. 

2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak. 

3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak. 

4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak. 

5. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari wajib pajak. 

6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan. 

7. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak. 

8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan melalui berbagai media. 

9. Melaksanakan kegiatan berupa proyek peningkatan sumber pendapatan asli 

daerah. 

10. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD. 

11. Melakukan kegiatan penyempurnaan pengolahan data pajak. 

12. Melaksanakan kegiatan penataan kearsipan data pajak. 
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2.3.2. Kegiatan Pengelolaan 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 kegiatan 

pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan, kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

1. Perencanaan 

Menuruut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dalam perencanaan perlu diperhatikan penetapan secara jelas 

tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. 

Aspek penting lainnya adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan 

(planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron 

dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang 

tindih pelaksanaan program daerah. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa 

pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional 

yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.  

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan besarnya 

pajak yang harus diperoleh pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh fiskus 

berkaitan dengan saat timbulnya hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak 

baik secara perorangan maupun berkelompok. Tindakan yang dilakukan 
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merupakan upaya secara prosedural untuk mengoptimalkan pajak yang diterima 

pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan (Zain, 2009: 5).  

3. Penatausahaan 

Penatausahaan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, 

standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat 

memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Penatausahaan menyangkut 

kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat 

penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya (Abdul Halim, 2007: 

27). Bendahara peneriman wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh 

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya 

dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek 

penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian.  

4. Pelaporan 

pelaporan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara 

memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang 

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Pelaporan dilakukan oleh 

bendahara penerimaan menggunakan Surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), 

Surat ketetapan retribusi (SKR), Surat tanda setoran (STS) dan Surat tanda bukti 

pembayaran Bukti penerimaan lainnya yang sah 
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5. Pertanggungjawaban 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar 

akuntansi pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 

2003tentang Keuangan Negara. Bendahara penerimaan wajib bertanggungjawab 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna/kuasa 

pengguna anggaran. Bendahara penerimaan pembantu ditunjuk oleh bendahara 

penerimaan wajib untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh 

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya 

menggunakan buku kas umum dan buku kas penerimaan harian pembantu. 

6. Pengawasan 

Pengawasan atau pengendalian adalah mengefisienkan jumlah pajak yang akan 

ditransfer ke pemerintah. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Dalam Negri 

nomor 29 tahun 2002, pedoman pengawasan yaitu :  

1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan 

sebagaimana dimaksud bukan bersifat pemeriksaan 

2) Pedoman pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku.  
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3) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, 

Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan 

interenal pengelolan Keuangan. 

4) Pengawasan internal mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk 

pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan 

manajemen Pemerintah Daerah. 

5) Pejabat pengawas internal melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala 

Daerah. 

2.4. Pajak Parkir 

2.4.1. Pengertian Pajak Parkir 

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2001 menjelaskan:  

“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan  atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar 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”.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2008, meenjelaskan: 

“Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pengelolaan tempat parkir 

dengan fasilitas khusus gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan/atau 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang dikelola dan/atau dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh badan hukum atau perorangan atau baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha atau usaha tempat parkir untuk umum dengan 

memungut sewa parkir”. 
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Menurut Oyok (2013: 362) pengertian pajak parkir yaitu :  

“Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir adalah pajak yang 

dipungut atas pengengelolaan tempat parkir baik di gedung, pelataran parkir, 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang dikelola oleh orang pribadi atau badan 

yang disediakan untuk tempat usaha atau usaha tempat parkir.  

2.4.2. Objek Pajak Parkir 

Objek  Pajak  Parkir adalah  penyelenggaraan  tempat  parkir  di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha  maupun  yang  disediakan  

sebagai  sesuatu  usaha, termasuk penyediaan tempat, penitipan kendaraan bermotor. 

Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan 

umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan. Gedung 

Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan. Pelataran 

Parkir adalah pelataran terbuka di luar badan jalan yang dikelola sebagai tempat 

parkir.  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008, 

penyelenggaraan parkir untuk umum dengan fasilitas tempat khusus parkir berupa 
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gedung parkir dan/atau pelataran  parkir dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen 

lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya 

2. Lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan 

3. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

4. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau 

Nomor lantai, Nomor jalur dan marka jalan. 

Yang merupakan fasilitas parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

13 tahun 2001 yaitu:  

1. Gedung parkir. Gedung parkir adalah terminal parkir kendaraan yang berupa 

gedung milik Pemerintah/Swasta, Orang Pribadi atau Badan yang dikelola 

sebagai tempat parkir kendaraan.  

2. Pelataran parkir. Pelataran parkir adalah pelataran milik Pemerintah/Swasta 

Orang Pribadi atau Badan di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai 

tempat parkir secara terbuka 

3. Garasi yang disewakan 

4. Tempat penitipan kendaraan 
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2.4.3. Subjek dan Wajib Pajak Parkir 

Subjek  Pajak  Parkir  adalah orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan parkir 

kendaraan bermotor. Wajib  Pajak  Parkir  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang 

menyelenggarakan/usaha tempat parkir. 

Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang 

telah ditentukan atau ditunjukan oleh petugas parkir. Setiap pemakai tempat parkir 

dilarang menempatkan kendaraannya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran 

lalu lintas dan mengurangi atau merintangi kendaraan lain yang akan keluar atau 

masuk tempat parkir. 

Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan dengan cara : 

1. Sejajar trotoar/badan jalan yang membentuk sudut 0 derajat menurut arah lalu 

lintas 

2. Serong membentuk sudut menurut arah lalu lintas dengan kemiringan sudut 

30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat.  

2.4.4. Harga Sewa Parkir  

Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 tahun 2014, Harga Sewa 

Parkir (HSP) kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut :  

1. Gedung dan Pelataran Parkir ditetapkan sebagai berikut:   

1) Kendaraan roda 4 (empat):  
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(1) Satu jam  pertama  paling  tinggi  sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 

(2) Penambahan  tiap  1  (satu)  jam  berikutnya  paling tinggi sebesar Rp. 

3.000, (tiga ribu rupiah). 

(3) Paling  tinggi  sebesar  Rp. 10.000,-  (sepuluh  ribu rupiah) untuk 24 (dua 

puluh empat jam). 

(4) Jasa Valet  parkir  ditambahkan  biaya  paling  tinggi sebesar  Rp. 20.000,-  

(dua  puluh  ribu  rupiah) untuk sekali masuk. 

2) Kendaraan roda 3 (tiga): 

(1) Satu jam  pertama  paling  tinggi  sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 

(2) Penambahan  tiap  1  (satu)  jam  berikutnya  paling tinggi sebesar Rp. 

2.000,- (dua ribu rupiah) 

(3) Paling  tinggi  sebesar  Rp. 10.000,-  (sepuluh  ribu rupiah) untuk 24 (dua 

puluh empat jam).  

3) Kendaraan roda 2 (dua):  

(1) Satu  jam  pertama  paling  tinggi  sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus 

rupiah) 

(2) Penambahan  tiap  1  (satu)  jam  berikutnya  paling tinggi  sebesar  

Rp.1.500,-  (seribu  lima  ratus rupiah) 

(3) Paling tinggi sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk 24 (dua puluh 

empat jam). 
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4) Kendaraan bus dan truk setiap kali masuk paling tinggi sebesar Rp. 20.000 

(dua puluh ribu rupiah).  

2.4.5. Dasar Pengenaan  

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

Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak parkir yaitu :  

1. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.  

2. Dasar pengenaan pajak parkir tersebut dapat ditetapkan melalui peraturan daerah. 

3. Jumlah yang seharusnya dibayarkan termasuk potongan harga parkir dan parkir 

cuma-cuma yang diberikan penerima jasa parkir.  

Menurut Peraturan Walikota Bandung No 391 tahun 2012 disebutkan bahwa 

masa pajak jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya yang terutang. Sedangkan masa 

pajak untuk pajak parkir yaitu 1 (satu) bulan kalender 

2.4.6. Tata Cara Pendaftaran Pajak Parkir 

Wajib Pajak yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan 

garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran wajib mendaftarkan kepada 

Dinas Pelayanan Pajak, tata cara pendaftarannya yaitu sebagai berikut :  
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1. Menyampaikan formulir pendaftaran 

2. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah diisi oleh 

Wajib Pajak setelah dicatat dalam formulir pendaftaran 

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi 

oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, dengan ketentuan:  

(1) Apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampiran 

dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi 

(2) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar 

formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 

selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak serta ditetapkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan nomor urut NPWPD 

(3) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau 

masa pajak wajib melaporkan SPTPD 

(4) NPWPD terdiri dari kode jenis pajak ditulis dalam lima digit ditambah 

kode wilayah DIPENDA dan kode kecamatan masingmasing dua digit. 

2.4.7. Tata Cara Penetapan Pajak Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2001 Tata Cara 

Perhitungan dan Penetapan Pajak Parkir sebagai berikut :  

1. Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD).  
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2. Apabila SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

3. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) digunakan untuk  menghitung, 

memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.  

4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota  

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan 

SKPDN.  

1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) diterbitkan:  

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar 

(2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis  

(3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).  

Atas dikeluarkannya SKPDKB tersebut dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak 
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2) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula 

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus pensen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.  

3) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak.  

5. Apabila kewajiban membayar pajak  terutang dalam SKPDKB dan 

SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.  

6. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

2.4.8. Tata Cara Perhitungan Pajak Parkir  

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar untuk pemakaian tempat parkir.Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 

yaitu sebesar 30%, tarif pajak parkir ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Cara 

menghitung pajak parkir yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan 

pajak. 

 Pajak Terutang = Tarif Pajak Parkir (30%) x Dasar Pengenaan Pajak 
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2.4.9. Mekanisme Penyetoran Pajak Parkir 

Mekanisme Penyetoran Pajak Parkir menurut Dinas Perhubungan Kota 

Bandung yaitu sebagai berikut :  

1. Juru Parkir memungut biaya parkir dari pengguna jasa parkir dengan 

memberikan bukti karcis parkir yang tarifnya sesuai Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 1005 Tahun 2014.  

2. Juru Parkir menerima kwitansi/karcis parkir dan uang jasa parkir dari pengguna 

jasa parkir.  

3. Kepala Sektor (Kator) memfasilitasi pemungutan setoran parkir dari Jukir 

memakai Bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh jukir sebagai penyetor dan 

Kator sebagai penerima pada setiap harinya. 

4. Kepala Sektor dari jukir  menyerahkan setoran dengan melampirkan bukti 

kwitansi setoran dari jukir dan rekapitulasi setoran jukir, setelah dievaluasi dan 

diverifikasi oleh petugas  pada setiap harinya.. 

5. Sebagai bukti telah menyetorkan, Kator menerima bukti setoran dari Bendahara 

Penerimaan yang ditanda tangani oleh Kator sebagai penyetor dan Bendahara 

Penerimaan sebagai penerima setoran.  

6. Bendahara Penerimaan membukukan hasil pendapatan jasa parkir.  

7. Flowchart 
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Memberikan biaya 

parkir dan karcis 

parkir
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Karcis Parkir
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ditanda tangani

Pengguna Jasa 

Parkir
Juru Parkir Kepala Sektor Bendahara 

Karcis Parkir

Kwitansi Setoran
Kwitansi Setoran

Bukti kwitansi setoran 

dari jukir dan 

rekapitulasi setoran 

jukir

Bukti kwitansi 

setoran dari jukir dan 

rekapitulasi setoran 

jukir

Membuat laporan 

penerimaan hasil 

jasa parkir

Laporan 

Pendapatan Pajak 

Parkir

1

 

Sumber : UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Gambar 2.1.  

Flowchart Penyetoran Pajak Parkir 
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2.4.9. Tata Cara Pembayaran Pajak Parkir 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2001, Tata Cara 

Pembayaran Pajak Parkir sebagai berikut :  

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan 

dalam SKPD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD (Lampiran VII).  

2. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor selambat-lambatnya 1 X 24 jam.  

3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB. 

SKPDKBT dan STPD.  

4. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.  

5. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 

mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu. setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan.  

6. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-

turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan jumlah 

pajak yang belum atau kurang dibayar.  

7. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi 
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persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.  

8. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata 

cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan lebih lanjut oleh 

Walikota.  

9. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 

dalam buku penerimaan.  

10. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan 

pajak ditetapkan oleh Walikota. 

11. Flowchart 
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Wajib Pajak Parkir Kas Daerah Walikota

1

2
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Dibayar Lunas

Tidak disetujui
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Sumber : UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Gambar 2.2.  

Flowchart Pembayaran Pajak Parkir 
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2.4.10. Tata Cara Penagihan Pajak Parkir  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 2001, Tata Cara 

Penagihan Pajak Parkir sebagai berikut : 

1. Penagihan dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran 

2. Dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak 

yang terutang 

3. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 

waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan 

surat paksa 

4. Pejabat memberikan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) 

hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis 

5. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 

jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan 

surat perintah melaksanakan penyitaan 

6. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang 

pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat 
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perintah melaksanakan penyitaan, pejabat 38 mengajukan permintaan 

penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara 

7. Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat 

pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 

kepada Wajib Pajak. 

2.5. Pendapatan Asli Daerah  

2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, 

menjelaskan: 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Siahaan dalam Edward Ricardo Go, dkk (2013) Pendapatan Asli 

Daerah adalah :  

“Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yaitu  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah seseuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku”. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan suatu pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang berasal 
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dari hasil sumber-sumber wilayah suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

2.5.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

Adapun Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :  

1. Pajak Daerah 

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. 

Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda 

bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak parkir, dll. 

2. Retribusi Daerah 

Pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa 

yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah 

pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang 

diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, 

retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan 

pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 
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milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain PAD yang sah, meliputi: 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.6. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai pengelolaan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil 

dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan, rangkuman hasil 

penelitian tersebut seperti yang disajikan dalam tabel 2.1. berikut :  

Tabel 2.1.  

Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Persamaan/Per

bedaan dengan 

penelitian 

sekarang 

1.  Ahmad Gusful 

(2014) 

Potensi Pajak Parkir di 

Kabupaten Wonosobo 

Kemampuan daerah 

dalam membayar 

Sama 

menggunakan 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Persamaan/Per

bedaan dengan 

penelitian 

sekarang 

ISSN: 2354-

869X 

(2014) pajak parkir masih 

relatif kecil. Biaya 

pemungutan ada 

sebesar Rp.2,000,000, 

sehingga tingkat 

efisiensi dari potensi 

pajak parkir ini 

dikatakan efisien. 

analisis efektivitas dari 

pajak parkir ini dapat 

dikatakan efektif.  

variabel pajak 

parkir 

2.  Mohammad 

Herman Djaja 

(2012) 

ISSN: 1412 – 

2936 

Analisis Pendapatan 

Pajak Parkir dalam 

meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pamekasan 

Hasil perhitungan laju 

pertumbuhan pajak 

parkir selama empat 

tahun, untuk tahun 

2008, 2009, 2010, 

2011 tidak berhasil. 

Efektifitas pajak parkir 

menunjukkan bahwa 

realisasi pajak parkir 

dan target pajak parkir 

sangat efektif selama 

empat tahun (2008- 

2011). Efisiensi pajak 

parkir menunjukkan 

bahwa pemungutan 

pajak parkir dan 

realisasi pajak parkir 

belum efisien selama 

empat tahun (2008-

2011). Serta kontribusi 

pajak parkir 

menunjukkan bahwa 

realisasi pajak parkir 

dan realisasi 

pendapatan asli daerah 

sangat baik.  

Sama meneliti 

mengenai pajak 

parkir dan 

variabel Y 

Pendapatan Asli 

Daerah  

Namun berbeda 

karena meneliti 

kontribusinya 

saja 

3.  Tarida Elisa 

Butarbutar 

(2014) 

ISSN : 2303-

Analisa Peranan Pajak 

Parkir Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Dibandingkan  

dengan  penerimaan  

pajak  lainnya,  

pajak  parkir  

Variabel X 

sama 

menggunakan 

pajak parkir 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Persamaan/Per

bedaan dengan 

penelitian 

sekarang 

1174 Daerah Kota Tomohon mempunyaikontribu

si terhadap  pajak  

daerah.Kontribusi  

pajak  parkir  

terhadap  PAD  juga  

mengalami  

peningkatan tiap 

tahunnya. Total 

kontribusi pajak 

parkir terhadap PAD 

kota Tomohon 

sebesar 0,080% 

sehingga  

pajak  parkir 

memiliki peranan 

tersendiri dalam  

pembangunan kota 

Tomohon. 

tetapi dalam 

penelitian 

sekarang 

meneliti 

pengelolaannya 

dan variabel Y 

dalam 

penelitian ini 

yaitu 

penerimaan 

pajak parkir 

4.  Septiani 

Wulandari 

ISSN:0000-

0000 

Pengelolaan Parkir Tepi 

Jalan Oleh UPTD 

Pengelola Parkir Pada 

Dinas Perhubungan Di 

Kota Samarinda 

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

UPTD Pengelola 

Parkir Dinas 

Perhubungan Kota 

Samarinda telah 

melaksanakan prinsip-

prinsip manajemen 

pengelolaan parkir tepi 

jalan dengan baik 

sesuai dengan aturan 

perundang- undangan, 

dimulai dari 

perencanaan dan 

penetapan kawasan 

parkir tepi jalan 

potensial, perekrutan 

dan pembagian kerja 

petugas parkir, 

penyediaan sarana dan 

prasarana serta 

monitoring dan 

Sama 

menggunakan 

pengelolaan 

pajak parkir 

sebagai variabel 

dalam penelitian, 

namun 

perbedaannya 

variabel x nya 

bukan 

pendapatan asli 

daerah 
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No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Persamaan/Per

bedaan dengan 

penelitian 

sekarang 

evaluasi kerja. Namun 

demikian, realisasi 

penerimaan retribusi 

parkir masih perlu 

ditingkatkan karena 

masih jauh dari target 

yang ditetapkan. 

 

2.7. Kerangka Pemikiran 

Pajak  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan 

pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  serta  untuk  kepentingan pembangunan 

nasional maupun pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan yang  di  dapat  

dari  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara maupun  daerah yang  

digunakan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat (Uray Permana 

Maharani, 2014). 

Menurut Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (2014) pajak daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 

ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah 

Kota Bandung yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
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dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut mulai bulan 

Januari 2013. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Pajak Parkir 

adalah pajak yang dikenakan atas pengelolaan tempat parkir dengan fasilitas khusus 

gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan/atau penitipan kendaraan bermotor dan 

garasi yang dikelola dan/atau dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan hukum atau 

perorangan atau baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha atau usaha 

tempat parkir untuk umum dengan memungut sewa parkir. 

Sedangkan menurut Priantara (2013: 545) dalam Destika Religia (2014) pajak 

parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  baik  yang  disediakan  berkaitan  dengan  

pokok  usaha maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  temasuk  penyediaan  

tempat  penitipan kendaraan  bermotor  dan  garasi  kendaraan  bermotor  yang  

memungut  bayaran.  

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Pendapatan Asli Daerah   sebagai  salah  satu  sumber  keuangan  daerah,  pada  

hakekatnya menempati  posisi  yang paling  strategis  bila  dibandingkan  dengan  
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sumber keuangan  daerah  lainnya, Dikatakan  menempati  posisi  yang  paling  

strategis,  karena  dari  sumber keuangan  daerah  yang  berasal  dari PAD  inilah  

yang  dapat  membuat  daerah mempunyai  keleluasaan  yang  lebih  besar  dan  

didasarkan  kreatifitas  masing-masing  daerah  untuk  semaksimal  mungkin  

memperoleh  sumber  pendapatannya sendiri  berdasarkan  kewenangan  yang  ada  

padanya,  dan  selain  itu  secara  bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil sumber 

keuangan daerah dari sektor ini guna membiayai  jalannya  pemerintahan  dan  

pembangunan  daerah  yang  telah  menjadi tugas pokoknya (Uray Perima Maharani 

2014).  

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas disimpulkan bahwa pajak parkir 

merupakan salah satu penerimaan pajak daerah. Pajak Parkir merupakan salah satu 

potensi Daerah Kota Bandung untuk melakukan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah pemerintah lebih mudah dalam 

melakukan pembangunan daerahnya agar lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Parkir serta seberapa besar 

kontribusi pendapatan dari pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandung.  

 

 

 



40 
 

Berdasarkan uraian di atas maka skema untuk kerangka pemikiran penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. 

Kerangka Pemikiran 

Pengeolaan Pajak 

Parkir (X) 

Pendapatan Asli 

Daerah  (Y) 

Indikator :  

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. Pertanggung jawaban 

6. Pengawasan 

(Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah). 

 

Ho : Pengelolaan Pajak Parkir tidak berpengaruh positif terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Ha :Pengelolaan Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

 

Peningkatan Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah tahun 

2009 s/d 2014 

(Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 33 tahun 

2004). 
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2.8. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2012: 99). Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah 

ketiga dalam penelitian setelah penelitian mengungkapkan landasan teori dan 

kerangka pemikiran.  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

hipotesis penelitian ini adalah : 

Ho : Pengelolaan Pajak Parkir tidak berpengaruh positif terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha :Pengelolaan Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah 


