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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam upaya peningkatan perekonomian yang merata, pemerintah pusat 

memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah kota untuk 

menggali dan mengoptimalkan potensi atau kekayaan alam serta sumber-sumber 

kekayaan lainnya. Hal ini yang disebut sistem desentralisasi, guna pencapaian 

perekonomian yang stabil maka ditetapkanlah pajak yang harus memenuhi kriteria 

tertentu dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bentuk tanggapan dari pemerintah 

tercermin dalam bentuk reformasi hubungan dan perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah yang merupakan esensi dari otonomi daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 32  

tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

memberikan hak kepada daearah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan adanya 

hal ini pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk 

mengurus anggaran rumah tangganya sendiri. 

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 

bertanggung jawab, sudah tentu daerah yang harus mampu menyediakan dana yang 

diperlukan, yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian akan memberikan 

gambaran tingkat kemandirian dari sudut pembiayaan. Keberadaan dan 
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pemungutan retribusi daerah perlu dipupuk dan dikembangkan, karena apabila 

dilihat daeri sudut pengembangan sumber pendapatan, pengembangan retribusi 

daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah, mengenai lingkup 

pengenaan retribusi daerah tidak seketat pajak daerah. (Rahardjo Adisasmita, 

2014:85) 

Menurut peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011, pajak daerah disebut pajak 

adalah kontribusi wajib kepada dartah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersipat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berlaku umum bagi siapapun yang ingin 

menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sumber keuangan 

untuk pembiyayaan pemerintah dan pembangunan daerah hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesetabilan dan mencapai pemerataan kesejahtraan masyarakat pada 

hakikatnya, adanya pajak daerah bertujuan untuk memenuhi pemasukan kas daerah 

atau negara yang merupakan tujuan utama dan menciptakan pemerataan 

kesejahtraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.  

Pendapatan daerah selain dari Retribusi daerah yaituh dari Pajak Daerah 

terutama dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahaan nilai (PPN), bea matrai 

(BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB) dan pajak retribusi daerah (PRD). Pajak daerah dikenakan dengan 

keberadaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas pada suatu daerah tempat 

tinggal, pajak berguna untuk pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana 

daerah.  
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Unsur-unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 

tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut: 

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu; 

7. Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Sarang Burung Walet; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

Adapun fenomena mengenai kasus Pajak Daerah yang diambil di Kota 

Sukabumi pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2014. Adapun daftar 

penerimaan daerah Kota Sukabumi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Daftar Penerimaan Daerah Kota Sukabumi 

Priode Tahun 2012 sampai dengan 2014 

Uraian 
Tahun  

2012 

Tahun  

2013 

Tahun  

2014 

Pendapatan Asli Daerah 157.728.364.684 174.969.120.607 258.467.192.313 

Pajak Daerah 17.886.459.564 21.156.636.386 28.399.453.587 

Pajak Hotel 797.747.655 892.668.862 803.444.145 

Pajak Restoran 3.514.206.358 4.299.137.830 4.921.588.796 

Pajak Hiburan 674.938.286 918.759.136 621.913.516 

Pajak Reklame 739.933.497 731.663.655 695.186.924 

Pajak Penerangan Jalan 4.028.559.235 4.914.463.601 5.808.149.869 

Pajak Parkir 150.485.700 162.595.500 75.569.000 

Pajak Air Tanah 99.082.200 118.902.474 117.180.520 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan - - 7.637.467.999 

Bea Perolehan hak atas 

Tanah dan Bangunan 7.881.507.533 9.118.445.338 7.718.952.818 

Retribusi Daerah 8.687.446.224 9.926.090.182 10.889.136.325 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 3.180.720.084 3.592.329.903 3.720.164.962 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah 118.633.039.466 140.864.262.005 215.458.437.439 

Dana Perimbangan 65.886.273.507 65.433.653.913 64.583.964.596 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 

bukan Pajak 65.886.273.507 65.433.653.913 64.583.964.596 

Dana Alokasi Umum 401.102.986.000 449.179.037.000 484.938.664.000 

Dana Alokasi Khusus 18.138.860.000 25.048.763.000 20.967.878.000 

Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 97.896.151.467 129.063.402.295 167.956.867.356 

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, Tahun 2018 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota 

Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, penerimaan yang 

ditargetkan tercapai sesuia yang ditargetkan, namun perkembangan selama 3 tahun 

selalu mengalami peningkatan, tahun 2014 terdapat potensi baru yang berasal dari 
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pajak pusat dan pajak provinsi yang dilimpahkan kepada daerah Kota Sukabumi, 

tetapi dalam sektor Pajak Parkir mengalami penurunan pada tahun 2014. 

Menurut Siahaan, Undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 31 dan 32 pajak 

parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor ataupun 

mobil. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak 

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

Berdasarkan PP Nomor 65 tahun 2001, pajak reklame dikenakan atas nilai 

sewa reklame tergantung seberapa banyak orang pribadi maupun badan yang 

memasang reklame. Maka untuk memasang reklame antara lain ditentukan oleh 

seberapa besar kepentingan orang maupun badan untuk berkepentingan dengan 

pemasangan produk barang atau jasa, pihak yang paling berkepentingan dengan 

pemasangan reklame adalah produsen barang dan jasa merupakan objek pajak. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu Ningsih (2009). 

Dengan judul Analisa Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 

realisasi pajak reklame dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terus meningkat. 

Pada tahun 2005 realisasi pajak reklame sebesar Rp. 608.591.097 menjadi Rp. 

655.441.900 di tahun 2006. Kemudian di tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 

729.825.940. Begitu  pula dengan pajak daerah yang mengalami peningkatan di 

tahun 2005 sampai dengan 2007. 
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Pada tahun 2005 pajak daerah sebesar Rp. 14.232.121.526 meningkat 

menjadi Rp. 16.253.841.951 di tahun 2006, terus meningkat sampai tahun 2007 

sebesar Rp. 17.929.865.300. Namun perlu diketahui bahwa prosentase kontribusi 

pajak reklame terhadap pajak daerah mengalami penurunan dari 4,27 persen maka 

di tahun 2005 menjadi 4.03 di tahun 2006, tetapi pada tahun 2007 prosentase ini 

mengalami peningkatan yang relatif kecil sebesar 4,07 persen. Kontribusi pajak 

reklame terhadap pajak daerah pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 apabila 

di rata-ratakan mengalami penurunan sebesar 4,15 persen dan pada tahun 2007 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 4,05 persen. Maka hal ini dapat diketahui 

bahwa sumber penerimaan pajak daerah tidak hanya berasal dari pajak reklame saja 

tetapi bisa berasal dari pajak hotel, hiburan, restoran, penerangan jalan, parkir, 

pengambilan bahan galian golongan C. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meilina Nur Mudiyati (2012). Dengen 

judul Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta 

kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa analisis kuantitatif menunjukkan kontribusi Pajak 

reklame yang penerimaan realisasinya untuk tahun anggaran 2008-2012 selalu 

melebihi target dari yang dianggarkan. Dan kontribusi Pajak reklame terhadap 

penerimaan pajak daerah dengan rata-rata 533,86 peresen yang merupakan jumlah 

porsentase yang besar. Padahal masih banyak sumber-sumber penerimaan 

pendapatan yang lainnya. Oleh sebab itu kontribusi Pajak reklame akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Serta untuk tingkat efektivitasnya sendiri 

rata-rata 106,77 peresen yang berarti sangat efektif. Dalam penelitian ini kontribusi 
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Pajak reklame memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap pendapatan 

asli daerah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syaharman (2012).  Dengan judul 

mengenai Objek Pajak Parkir yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Medan sampai tahun 2011. Hasil dari penelitian menunjukan wajib pajak parkir di 

Kota Medan sampai pada tahun 2011, terdapat 67 (enam puluh tujuh) wajib pajak 

parkir, tetapi berdasarkan hasil survey lapangan ada beberapa lokasi yang sudah 

tidak ada lagi (tutup). Adapun jenis kendaraan yang parkir di lokasi wajib parkir 

adalah jenis sepeda motor, mobil dan lain-lain seperti truk atau box. Dengan 

menggunakan data target dan realisasi pajak parkir selama 5 (lima) tahun terakhir 

dari tahun 2006 sampai dengan 2010, diperoleh prosentase kenaikan target dan 

realisasi pajak parkir, prosentase kenaikannya mencapai target pertumbuhan rata-

rata per tahun sekitar 22,84 peresen dan presentase kenaikan realisasi rata-rata per 

tahunnya sekitar 16,10 peresen.  

Bila melihat fenomena yang terjadi dengan banyaknya pembangunan-

pembangunan di kota Sukabumi dan semakin meningkat jumlah kendaraan disetiap 

tahunnya selain itu semakin meningkatnya pemasangan papan reklame di Kota 

Sukabumi, seharusnya memberikan retribusi yang lebih terhadap (PAD). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang saya paparkan saya tertarik 

mengambil judul “Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan identifikasi masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam usulan penelitian ini: 

1. Masih adanya penyimpangan dalam pengelolaan Pajak Parkir dan Pajak 

Reklame; 

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; 

3. Masih kurangnya fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah; 

4. Semakin meningkatnya populasi kendaraan dan perusahaan di Kota Sukabumi; 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas ditarik rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

2. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

3. Bagaimana pengaruh pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian akan terarah jika dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, dengan 

penelitian yang terarah akan memberikan gambaran yang jelas terhadap apa yang 

ingin dicapai dalam penelitian tersebut, adapun dari tujian diadakan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan 

asli daerah; 

2. Seberapa besar pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah; 
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3. Seberapa besar pengaruh pajak parkir dan pajak reklame secara simultan 

terhadap pendapataan asli daerah; 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini salah satunya untuk memberikan informasi yang 

mana untuk mengetahui dari mana saja pendapatan asli daerah selain dari pajak 

bumi dan bangunan maka saya akan mengadakan penelitian tentang pajak parkir 

dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan semoga hasil dari penelitian 

dapat berguna dan bermanfaat untuk pengetahuan, adapun manfaatnya antara lain:  

 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini agar penulis lebih 

memahami tentang pajak parkir dan pajak reklame yang dikelola oleh pemerintah 

daerah, sejauh mana relisasi retribusi parkir dan pajak reklame terhadap pelayanan 

yang disediakan oleh pemerintah daerah dan penulis mencoba untuk dapat 

merealisasikan ilmu yang diperoleh selama diperkuliahan untuk kehidupan sehari-

hari. 

2. Bagi Pembaca 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini pembaca dapat memahami kondisi 

daerahnya dan untuk memperkaya pengetahuan dengan informasi yang tersaji 

dalam usulan proposal ini dan untuk memberikan pendidikan. Serta dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan acuan 
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pertimbangan, perbandingan dan penyempurnaan bagi penelitian selanjutnya, 

terutama mengenai pajak parkir dan pajak reklame  terhadap pendapatan asli 

daerah. 

 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Adapun maksud penelitian ini semoga pemerintah daerah dapat mengevaluasi 

kinerjanya dari tahun ke tahun, dengan penelitian ini pemerintah daerah bisa 

mendapatkan referensi baru untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di 

daerahnya maka dengan informasi dari penelitian ini pemerintah dapat 

meningkatkan kinerjanya untuk jauh lebih baik.  

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Adapun maksud penelitian ini perguruan tinggi khususnya Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi diharapkan dapat memperoleh kasus-kasus yang baru 

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan materi perkuliahan dan 

sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.  

 


