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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Target dan Realisasi 

Menurut Ali Hasan (2008:191), pengertian target yaitu: 

“Sebagai kegiatan menentukan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih 

satu atau lebih segmen untuk dilayani” 

 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 1404) Target adalah 

Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. 

Menurut Ali hasan (2008:239), yang dimaksud realisasi adalah: 

”Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan 

dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan” 

 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

adalah : 

”Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali 

dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” 

 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18, 

pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu : 
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“Pendapatan Asli Daerah , selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh dari Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.” 

 

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah, dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

adalah : 

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang 

sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.” 

 

Menurut Halim (2004:67), definisi dari Pendapatan Asli Daerah yaitu : 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.” 

Menurut Ahmad Yani (2009:51), pengertian dari Pendapatan Asli Daerah 

adalah : 

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli 

daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.” 

 

Indikator dari Pendapatan Asli daerah adalah jumlah realisasi Pendapatan 

Asli Daerah. 

 

2.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari : 

1. Hasil Pajak Daerah., yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik. pajak daeah sebagai pungutan yang dilakukan 
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pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum 

yang balas jasanya tidak langsung diberikam sedangkan pelaksanaanya 

bisa dapat dipaksakan. 

2. Hasil Retribusi Daerah., yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik pemerintah bersangkutan. Sifat-sifat retribusi daerah yaitu 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada 

alternatif untuk tidak membayar, dalam hal tertentu retribusi daerah 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan merupakann pendapatan daerah dari keuntungan bersih 

perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dab bagian 

anggaran belanjadaerah yang disetorkan ke kas daerah, baik perusahaan 

daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaa, 

maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang 

bersifat menambah pendapatan daerah, memebri jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum dan perkembangan perekonomian daerah. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.adalah pendapatan-pendapatan 

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 

pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang 
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menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan 

untuk menunjang, melapangkan atau menetapkan suatu kebijakan daerah 

disuatu bidang tertentu. 

 

2.1.3.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Pasal 3 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

yaitu : 

“PAD bertujuan memberkan kewenangan  kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.” 

 

Usaha meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah yang dimaksudkan 

agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada pemerintah tingkat atas 

tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab. Sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

2.1.4 Perbedaan antara Pajak dan Retribusi 

Perbedaan antara pajak dan retribusi menurut Slamet Munawir yang 

dikutip oleh Siahaan (2010:10), yaitu : 
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1. Kontra Prestasinya. Pada retribusi kontr prestasinya dapat ditunjukan 

secara langsung baik secara individu dan golongan tertentu, sedangkan 

pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 

2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu 

pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat 

menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang 

dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa 

negara/ppemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang 

telah melakukan pembayaran retribusi. 

3. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap 

orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, 

retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa 

pemerintah yang dapat ditunjuk. 

4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan 

yang berlaku umum dan dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan, yaitu 

setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah 

harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat 

ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang 

bersangkutanuntuk membayar atau tidak. Hai ini berbeda dengan pajak, 

sifat paksaaan pajak adalah yuridis yang artinya setiap orang yang 

melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik berupa pidana 

maupun denda. 
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5. Lembaga atau badan pemungutan. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah 

pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat 

dipungut oleh pemerintah daerah. 

 

2.1.5 Pajak Daerah 

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah yaitu : 

“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 medapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. (Marihot P Siahaan, 2010:7) 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya menjelaskan 

bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap 

orang  (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah 

ini diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
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2.1.5.2 Jenis-jenis Pajak Daerah 

Unsur-unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kabupaten Sumedang sesuai 

dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2, 

yaitu : 

a. Pajak Hotel;  

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame;  

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memberikan 

kontribusi besar  yaitu pajak daerah, sehingga semakin besar pajak daerah maka 

semakin besar pula pendapatan asli daerah. Dengan terealisasinya target dari 

pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan 

dampak yang  baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. 

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Suandy (2005:239) Sistem pemungutan pajak daerah dapat 

dibagi menjadi dua yaitu: 
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1. Sistem Official Assessment 

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain 

yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. 

Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan 

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

2. Sistem Self assessment 

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib 

pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat selisih atau salah tulis 

dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD). 

Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat 

diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak 

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, 

dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses 

pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, 

pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data 

objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan 
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dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang 

terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. (Marihot P 

Siahaan, 2010:100) 

2.1.6 Pajak Parkir 

2.1.6.1 Pengertian Pajak Parkir 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  8 Tahun 2010 

Pasal 1 tentang Pajak Daerah, pengertian dari pajak parkir adalah : 

“Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor.” 

 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  8 Tahun 2010 

Pasal 1 tentang Pajak Daerah, pengertian dari parkir yaitu : 

“Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara.” 

 

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 tempat usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. (Priantara, 2013:545) 

 

2.1.6.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir 

Pemungutan Pajak Parkir di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
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yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana dibawah ini : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Parkir. 

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir kabupaten/kota 

dimaksud. 

 

2.1.6.3 Objek Pajak Parkir, Bukan Objek Pajak Parkir, Subjek Pajak dan 

Wajib Pajak Parkir 

1. Objek Pajak Parkir 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  8 Tahun 2010 

Pasal 45 tentang Pajak Daerah, pengertian dari Objek Pajak Parkir adalah : 

“Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat  penitipan 

kendaraan bermotor.” 

Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir 

adalah : 
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a. Gedung parkir; 

b. Peralatan parkir 

c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan 

d. Tempat penitipan kendaraan bermotor. 

2. Bukan Objek Pajak Parkir 

Dalam Pajak Parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan 

pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu : 

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan   

pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN 

dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir. 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri. 

c. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara 

asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas 

timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak 

parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman 

kepada keputusan Menteri Keuangan. 

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan 

peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di 

tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang 

diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota. 
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3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir 

Pada Pajak Parkir, subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkanyang  menjadi wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak 

parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut 

bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang 

harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Dengan demikian, pada Pajak Parkir 

subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir 

merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara 

pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak 

sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari 

konsumen (subjek pajak). 

 

2.1.6.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir 

1. Dasar Pengenaan Pajak Parkir 

Menurut Siahaan (2010:474) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah 

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat 

parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, 

daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang 

parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yan 

ditetapkan oleh pengelola. 
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Tarif pajak yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan 

jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.  

2. Tarif Pajak Parkir 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 

dimaksudakan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota 

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda 

dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  8 Tahun 2010 

Pasal 48 tentang Pajak Daerah, mengenai Tarif Pajak Parkir adalah : 

“Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).” 

3. Cara Perhitungan Pajak Parkir 

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mangalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan 

Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus berikut : 

Pajak Terutang  =  Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

=  Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya    

Dibayarkan Kepada Penyelenggara Tempat Parkir 
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2.1.6.5 Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 

menetapkan bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 25% dari dasar pengenaan 

pemakaian tempat parkir. Pajak parkir dipungut diseluruh wilayah daerah tempat 

parkir belokasi. Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diborongkan. Artinya 

seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak 

ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir 

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data 

objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan 

penyetoran pajak, dan penagihan pajak. 

 

2.1.7 Retribusi Daerah 

2.1.7.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah adalah : 

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.” 

 

Menurut Ahmad Yani (2009:55), “Daerah provinsi, kabupaten/kota 

diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.” 
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2.1.7.2 Objek, Golongan Retribusi Daerah, Subjek dan Wajib Retribusi 

Daerah 

1. Objek Retribusi Daerah 

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 

menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh 

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jsa tertentu 

yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi 

terdiri dari tiga kelompok jasa, yaitu : 

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain 

meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang 

tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan. 

b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada adasrnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi 

penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah, penyediaan 

tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian 

mobil, dan penjualan bibit. 
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c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badanyang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

2. Golongan Retribusi Daerah 

Penggolongan jenis retribusi dimaksudan untuk menetapkan kebijakan 

umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, yang dikutip 

Siahaan (2010:602) ada tiga golongan retribusi daerah, sebagaimana berikut : 

 

1. Retribusi Jasa Umum. 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan, terdiri dari : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil; 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
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f. Retribusi Pelayanan Pasar; 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran; 

i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha. 

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, terdiri dari : 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

c. Retribusi Tempat Pelelangan; 

d. Retribusi Terminal; 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila; 

g. Retribusi Penyedotan Kaskus; 

h. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

i. Retribusi pelayanan Pelabuhan Kapal; 

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air; 

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu. 
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Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan, terdiri dari : 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Mnuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan; 

d. Retribusi Izin Trayek. 

3. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 

Ada tiga subjek retribusi daerah, yaitu : 

1. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum 

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. Yang menjadi wajib retribusi jasa umum bisa adalah 

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-

undanganretribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

termasuk pemungut atau potongan retribusi jasa umum. 

2. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha 

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha 

yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang 
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bersangkutan. Yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adlah orang 

pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 

3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu 

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintahan Daerah. Yang 

menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu. 

 

2.1.7.3 Perhitungan Retribusi 

Menurut Siahaan (2010:638), Besarnya retribusi yang terutang oleh 

pribadi atau badan yng menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan 

cara mengalikan tingkat pengunaan jasa dengan tarif retribusi. Dengan demikian, 

besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat 

penggunaan jasa. 

1. Tingkat Pengunaan Jasa 

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan 

jasa yang bersangkutan. Misalnya berapa kalimasuk tempat rekreasi, berapa 

kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi adapula 



31 

 

penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur maka tingkat 

penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh 

pemerintah daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang 

dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. 

Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir 

dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah 

tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan. 

2. Tarif Retribusi Daerah 

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi 

dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan 

prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Misalnya pembedaan retribusi 

tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor 

dan mobil. 

3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah 

Tarif retribusi daerah ditetapkan pemerintah daerah dengan memerhatikan 

prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi 

daerah. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 

Pasal 8-10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 prinsip dan sasaran 

dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagaimana berikut : 

a. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah 

dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi 
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jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan 

dengan kepentingan nasional. Tarif Retribusi Parkir di tepi jalan umum 

yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan 

umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan 

tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran 

lalu lintas. 

b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, prinsip 

dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang 

layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 

tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

c. Tarif retribusi perizinan tentertu ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 

izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan  

sedemikian rupa sehinggahasil retribusi dapat menutup sebagian atau 

seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang 

bersangkutan. 

4. Cara perhitungan Retribusi 

Besarya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan 

yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara 

tarif retribusi dan tingkat pengguanaan jasa dengan rumus : 

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa 
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2.1.7.4 Sistem Pemungutan Retribusi Daerah 

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan 

reribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. 

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya 

atau krang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 

(STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan terutang didahului 

dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 

2.1.8 Retribusi Parkir 

2.1.8.1 Pengertian Retribusi Parkir 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  7 Tahun 2013 

tentang Retribusi Jasa Umum, pengertian dari parkir adalah : 

“Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak  

bersifat sementara.” 

 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor  7 Tahun 2013 

tentang Retribusi Jasa Umum, pengertian dari parkir di tepi jalan umum yaitu : 
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“Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan 

Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan 

pengawasan jalan.” 

 

2.1.8.2 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Parkir 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memungut retribusi daerah 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berisi penentuan tarif dan tata cara 

pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Dasar hukum pemungutan retribusi parkir pada suatu kabupaten atau kota 

adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 

Lintas Jalan. 

d. Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang mengatur tentang Retribusi 

Daerah. 

e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Retribusi Parkir sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir 

kabupaten/kota dimaksud. 
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2.1.8.3 Istilah-istilah yang Digunakan dalam Parkir 

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah 

penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam 

satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) 

olehpihak pengelola. 

2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai 

tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam 

gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin 

besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya. 

3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi. 

4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan 

sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. 

5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan 

pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan 

angkutanumum, dan tarif parkir. 

6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia 

yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari. 

7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan 

kendaraan. 

8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang 

masuk dan keluar dari fasilitas parkir. 
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9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan. 

10. Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang 

memarkir kendaraannya di ruang parkir. 

 

2.1.9 Kinerja Pemerintahan Daerah 

2.1.9.1 Pengertian Kinerja Pemerintahan Daerah 

Batasan mengenai kinerja bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, 

tergantung tujuan masing-masing organisasi (misalnya untuk profit atau untuk 

costumer satisfaction) juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri 

(misalnya organisasi publik versus organisasi swasta atau organisasi sosial). 

Menurut Soleh (2011) yang dimaksud dengan kinerja adalah: 

“Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ 

kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi 

yang terutang dalam perumusan perencanaan strategi (strategic planning) 

suatu organisasi’. 

 

Kinerja Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan 

Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah 

yang terutang dalam dokumen perencanaan daerah. Dilihat dari dimensi waktu, 

dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJMD) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 tahunan 

(Soleh dan Suripto,2011) 
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Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 

diinginkan oleh organisasi. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh aparat 

pemerintah daerah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan 

pernyataan yang menetapkan tujuan aparan pemerintah daerah dan sasaran yang 

ingin dicapai. Pernyataan misi membawa oganisasi kepada suatu fokus. Dan 

adanya misi, dapat dijelaskan mengapa organisasi bisa terbentuk, apa saja tugas 

organisasi, dan bagaimana melakukan tugas organisasi tersebut. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, 

dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi adalah meletakan kerangka 

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam 

melaksanakan misi lembaga. 

Sasaran adalah penjabaran dar tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai 

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tahunan, 

semesteran, triwulan, ataupun bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang 

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan. Adanya strategi didasarkan pada keunggulan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh organisasi dalam mempertimbangkan keunggulan dan 

kelemahannya. Oleh sebab itu, strategi juga harus bersifat realistis dengan 

memperhatikan peluang dan hambatan eksternal organisasi. 
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Dilihat dari dimensi waktu, dokumen perencanaan daerah terdiri dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 20 tahunan, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) 1 tahunan (Soleh dan Suripto,2011) 

 

2.1.9.2 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah 

Wittaker (1995) dalam Adisasmita (2011) menjelaskan pengukuran 

kinerja instansi pemerintahan yaitu: 

“pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.” 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer pulik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui 

alat ukur finansial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mengendalikan suatu organisasi. Pengukuran kinerja 

pemerintah tersebut bermasuk untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi, 

pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Bambang 

dan Osmad, 2007) 

Adanya pengukuran kinerja tidak bisa langsung sempurna dan 

pemerintah harus selalu melakukan upaya. Setelah itu, pemerintah akan 

melakukan perbaikan-perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun. 
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Dalam menetapkan ukuran kinerja, organisasi harus menetapkan sesuai dengan 

besarnya organisasi, kultur, visi, tujuan, sasaran dan struktur organisasi, 

Pengukuran Kinerja instansi pemerintah menggunakan ukuran efisiensi. 

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 

pengunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output 

dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suat organisasi. Efisiensi 

diukur dengan rasio antara output dan input, menurut (Mardiasmo, 2002): 

       

      
 X 100% 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa hasil penelitian 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Ringkasan penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil Penelitian 

Andri Devita;     

Arman Delis;Junaidi 

(2014) 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan 

Jumlah Penduduk 

terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jambi 

PAD dan DAU secara simultan 

dan parsial dapat meningkatkan 

belanja langsung dan belanja 

tidak langsung sementara 

jumlah penduduk mengurangi 

peningkatan belanja langsung. 

Hal ini berbeda dengan belanja 

tidak langsung yang memiliki 

efek positif karena pertumbuhan 

penduduk di kabupaten/kota di 

Jambi dapat meningkatkan 

alokasi belanja pegawai 

sedangkan untuk belanja 

langsung terutama untuk belanja 
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modal tidak efisien. 

Cherrya Dhia 

Wenny (2012) 

Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Terhadap  

Kinerja Keuangan Pada 

Pemerintah Kabupaten 

dan Kota  Di Propinsi 

Sumatera Selatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

keuangan, namun, secara parsial 

hanya lain-lain PAD yang sah 

yang dominan mempengaruhi 

kinerja keuangan, sedangkan 

pajak daerah, retribusi daerah, 

dan hasil perusahaan dan 

kekayaan daerah tidak dominan 

mempengaruhi kinerja keuangan 

pada pemerintah kabupaten dan 

kota di Provinsi Sumatera 

Selatan.   

Ang Sandera 

Widjajakoesoema  

(2011) 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja 

Daerah Pemerintahan 

Kota Kediri  

 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Kediri 

terhadap Belanja Daerah Kota 

Kediri. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Kediri memiliki 

hubungan yang sangat erat 

dengan Belanja Daerah Kota 

Kediri. Selama rentang waktu 

tahun 2005 – 2009, unsur 

terbesar dari perolehan 

Pendapatan Daerah Kota Kediri 

bukan berasal dari PAD, tetapi 

mayoritas dari Dana 

Perimbangan dari Pemerintah 

Pusat. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu target realisasi 

pajak parkir dan target realisasi retribusi parkir dan variabel dependen yaitu 

kinerja Dinas Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk 

menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah atau 

PAD yang didalamnya terdapat pajak parkir dan retribusi parkir, harus terus 
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dipacu pertumbuhannya karena kenaikan pendapatan asli daerah ini sangat 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dengan adanya Undang-

Undang No 32 Tahun 2004, kini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang 

lebih besar untuk  mengurus dan mengelola khususnya dalam hal pengelolaan 

keuangan daerahnya sendiri. Dengan diberlakukan Undang-Undang ini, 

pemerintah daerah mendapatkan peluang yang lebih besar untuk dapat menggali 

potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dalam ranka 

mewujudkan kemandirian suatu daerah. 

Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah adalah: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah.” 

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah 

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pendapatan asli 

daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah yang dipergunakan untuk keperluan daerah dalam roda pemerintahan. 

Kinerja dinas pendapatan daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran tingkat 

pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan Pemerintah 

Derah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang terutang 

dalam dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJMD) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 

tahunan (Soleh dan Suripto,2011) 

Gambar 2.1  

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

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

sebagai berikut : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.” 

 

Menurut Uma (2007:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pertanyaan secara logis. Hubungan tersebut diperkirakan 

berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian, dengan menguji hipotesis dan menegaskan 

perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi. 

Dalam hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dengan ada atau 

tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol (  ) yaitu 

suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, atau untuk ditolak. Sedangkan 

Hipotesis alternatif (  ) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam 

penelitian ini, maka hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

   =  Tidak terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Pajak Parkir Terhadap 

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

   = Terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Pajak Parkir Terhadap Kinerja 

Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Sumedang. 
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   =  Tidak terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Retribusi Parkir Terhadap 

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

   =  Terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Retribusi Parkir Terhadap Kinerja 

Dinas Pendapatan  Daerah Kabupaten Sumedang. 

   =  Tidak terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Retribusi 

Parkir Terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

   =  Terdapat Pengaruh Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Retribusi Parkir 

Terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

 


