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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan 

Pemerintahan sejak Indonesia Merdeka adalah persoalan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sistem negara kesatuan. 

Otonomi Daerah diadakan bukan sekedar untuk menjamin efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi Daerah merupakan dasar 

memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan 

kesejahteraan umum. masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah 

keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah 

satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah 

negara menjadi negara otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan 

keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen didaerah untuk 

mengembangkan pembangunan daerah melalui perkembangan pajak. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Waluyo, 2013. Berpendapat 

bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 
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tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

Salah satu penerimaan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) di Kota Sukabumi adalah Pajak Parkir yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.  Pajak Parkir 

diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan 

pembangunan daerah, sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha 

penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling 

menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan 

daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga 

keamanan kendaraan. bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga 

untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. 
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Grafik  1.1 

Grafik Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2013-2018 

 

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, 2019 

Perkembangan Kendaraan di Kota Sukabumi setiap tahunnya memang 

meningkat akan tetapi bisa dilihat dari Grafik Target dan Realisasi Pajak 

Parkir pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu tidak sesuai dengan 

target yang telah ditentukan sebesar 161,400,000,00 dan hanya terealisasi 

sebesar 75,569,000,00 atau pencapaiannya hanya 46.82%. Sedangkan pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 

406,669,750,00 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 

367,800,000,00.  

Pada penerimaan dari sektor Pajak Parkir Tahun 2014 tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan, karena pada saat itu ada beberapa Wajib Pajak 

yang sedang melakukan perubahan manajemen dan perubahan bangunan 

lahan parkir. Sehingga berdampak pada berkurangnya lahan parkir yang 

dijadikan untuk penerimaan Sektor Pajak Parkir. 

1 2 3 4 5 6

TAHUN ANGGARAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TARGET (RP) 161.400.000, 161.400.000, 167.400.000, 281.400.000, 329.400.000, 367.800.000,

REALISASI 162.595.500, 75.569.000,0 167.788.000, 281.872.000, 329.991.035, 406.669.750,
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir, dengan adanya Pajak Parkir diharapkan kontribusi yang 

cukup membantu pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sukabumi khususnya 

dalam sektor Pajak Daerah. Upaya meningkatkan kontribusi dana antara 

pembangunan daerah yang satu dengan pembangunan daerah yang lainnya 

dilakukan sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan, Pemerintah 

daerah juga diberi kebebasan dalam merancang dan melaksanakan anggaran 

perencanaan dan belanja daerah, pemerintah daerah juga diberi kebebasan 

unuk menggali sumber-sumber Keuangan Daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah 

sebagai penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 

1997, tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah berhubungan dengan 

berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah 

menjamin keamanan dan kenyamanan terutama dalam menyediakan lahan 

parkir untuk menunjang pusat perbelanjaan tersebut. Konsumen yang datang 

ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah 

memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka, Parkir menjadi 

salah satu sarana yang menunjang pusat perbelanjaan tersebut, maka 

pemerintah daerah menetapkan Pajak Parkir. 

Penyelenggaraan pelayanan Pajak Parkir di fasilitas umum timbul 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pajak parkir 



5 

 

 
 

diantaranya adalah ketidaktahuan para subjek pajak parkir tentang apa yang 

mereka bayarkan ke pemerintah daerah. sehingga hal ini dimanfaakan oknum 

untuk melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum 

yang jelas baik dalam undang-undang maupun Peraturan Daerah. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Tinjauan Atas Pengenaan Pajak Parkir di Kota Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  kondisi Pajak Parkir di Kota Sukabumi.  

2. Bagaimana kondisi Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Sukabumi. 

3. Bagaimana prosedur penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kota Sukabumi. 

4. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota 

Sukabumi. 

5. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota 

Sukabumi.    
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1.3 Maksud Penelitian 

Adapun maksud Penelitian yang saya ambil adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pajak parkir di Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Parkir di kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui Prosedur Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kota Sukabumi. 

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Sukabumi. 

5. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kota Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari tugas akhir ini yaitu agar dapat 

memberikan referensi mengenai ilmu pengetahuan tentang tinjauan atas 

pengenaan pajak parkir di kota sukabumi, yaitu: 

1. Bagi Akademik 

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta dapat menjadi sarana penyampaian informasi serta 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

informasi tentang tinjauan atas pengenaan pajak parkir. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari praktis penulisan tugas akhir ini yaitu agar dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan informasi kepada pegawai di Kantor 

Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi untuk dijadikan 

panduan mengenai kemauan dan kemampuan mengenai pajak parkir, 

yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat diharapkan untuk 

memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori 

yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam praktek yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa dalam 

menyusun laporan tugas akhir di masa mendatang. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam laporan Tugas Akhir 

ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono, 2017. Penelitian Deskriptip 

adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud memberi kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

penelitian yang dilakukan pada  populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas 

akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. tetapi bila penelitian 
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dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik 

deskriptif maupun inferensial. 

Metode Deskriptif adalah Metode yang digunakan penulis dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan secara akurat kondisi-kondisi yang berdasarkan 

dengan fakta sehubungan dengan tofik judul yang diambil penulis mengenai 

tinjauan atas pengenaan pajak parkir di kota sukabumi. 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian,karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.metode pengumpulan data ini adalah suatu cara 

untuk mengetahui, menyelididki serta memecahkan suatu permasalahan 

yang ada untuk menyususn laporan tugas akhir ini. 

1. Obsevasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik dalam 

pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis dalam suatu aktifitas yang 

sedang dilakukan.observasi ini dilakukan secara langsung di Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi atau pendapat mengenai suatu topik tertentu 

yang diperlukan dengan cara tanya jawab.adapun wawancara ini 
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dilakukan di Badan Pengeolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota 

Sukabumi. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

didasrkan pada buku-buku penunjang, catatan-catatan dan laporan-

lapran yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dipecahkan.dengan teknik pengumpulan data ini penulis dapat 

mengambil informasi yang berkaitan dengan topik yang akan 

dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir dengan cara 

mengujungi perpustakaan kampus. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kota Sukabumi (BPKD) yang terletak di Jalan 

Cikole Dalam No.23/29 sukabumi 43113 Tlp. (0266) 6223270   

1.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakanakan pada tanggal 01 maret 2019 sampai 

dengan 31 mei 2019. Jadwal ini telah ditetapkan oleh kampus dan di 

sesuaikan dengan hari kerja dan jam kerja di instansi yang bersangkutan 

dan mengikuti peraturan peraturan yg berlaku pada instansi tersebut 

serta mengikuti tata cara yang disesuaikan dari pihak Program Studi 

Diploma III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jadwal 

penelitian tertera ditabel 
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Tabel 1.1 

Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

No Uraian 
Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja Lapangan                     

2 Pengumpulan Data                     

3 Analisis Data                     

4 Penyusunan Laporan 

Tugas Akhir 

                    

5 Sidang Laporan Tugas 

Akhir 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


