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 Penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang memiliki potensi yang 

sangat besar. Realisasi di setiap tahunnya, selalu mengalami kenaikan. Kenaikan 

di setiap tahunnya tidak serta merta membuat penerimaan pajak parkir 

memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Semarang. Bahkan, penerimaan pajak parkir pada tahun 2013 hanya sebesar 7% 

terhadap pajak daerah. Efektivitasnya pun memiliki tren yang cenderung menurun 

setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 

penerimaan pajak parkir, hambatan yang dihadapi, serta strategi tepat yang 

digunakan dalam penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan empat analisis yaitu analisis pertumbuhan, 

analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis AHP (Analytic Hierarchy 

Process). Informan dari penelitian ini terdiri dari 8 responden ahli (key persons) 

yang terdiri dari unsur dinas pemerintah dan wajib pajak parkir. AHP digunakan 

untuk mengolah data dan memilih aspek dan alternatif yang paling penting dan 

tepat, dalam penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang. 

Hasil penelitian dengan menggunakan Analitycal Hierarchy Process 

(AHP) dapat dilihat bahwa strategi penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten 

Semarang tahun 2010-2016 terdiri atas beberapa kriteria program yang 

diprioritaskan dalam proses penguatannya yaitu pertama kriteria partisipasi wajib 

pajak (nilai bobot 0,425), kedua, kriteria regulasi (nilai bobot 0,242), ketiga, 

kriteria sosialisasi dan pelayanan pajak prima (nilai bobot 0,198), dan keempat 

kriteria pelaksanaan peraturan (nilai bobot 0,135). Alternatif prioritas program 

yakni meningkatkan partisipasi wajib pajak (nilai bobot 0,288). Selanjutnya yaitu 

kebijakan penetapan target pajak parkir (nilai bobot 0,164) serta meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (nilai bobot 0,144).  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

belum menguatnya penerimaan pajak parkir di Kabupaten Semarang disebabkan 

oleh rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak, kebijakan penetapan target pajak 

parkir yang belum tepat, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. 

Saran dalam penelitian ini antara lain diharapkan pemerintah daerah Kabupaten 

Semarang berkenan untuk mengaplikasikan kebijakan berdasarkan hasil penelitian 

ini dengan mempertimbangkan alternatif prioritas program guna strategi 

penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016. 
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 Parking tax revenue in Semarang Regency has very large potential. 

Realization in every year, are always increasing. Increase in every year, dosn’t 

necessarily make the parking tax revenue made a significant contribute greatly to 

the regional tax revenue of Semarang Regency. Even, parking tax revenue in 2013 

are only 7% of  regional taxes. Its effectiveness may have a trend that tends to 

decline every year. 

 The method used in this research is quantitative research method, then 

using four analysis that is growth analysis, contribution analysis, effectiveness 

analysis, and analysis of AHP (Analytic Hierarchy Process). The Informants from 

this research consists of 8 keypersons, consisting of elements is government 

service and taxpayers parking. AHP is used to process the data and select the most 

important and appropriate aspects and alternatives to strengthen the parking tax 

revenue of Semarang Regency. 

 The result of research by using Analitycal Hierarchy Process (AHP) can be 

seen that the strategy of strengthening of parking tax revenue of Semarang 

Regency 2010-2016 consists of several criteria of program prioritized in the 

process of strengthening, the first criteria are taxpayers participation (weight value 

0.425), second are regulatory criteria (weight value 0.242), third, socialization and 

excellent tax service criteria (weight value 0.198), and fourth are implementation 

of the regulation criteria (weight value 0.135). Alternative priority program are 

increasing the participation of taxpayers (weight value 0.288). Then, the policy of 

setting the target of parking tax (weight value 0.164) and increasing taxpayers 

compliance (weighted value 0.144).  

Based on result of the research above the conclusion are the reason of 

doesn’t strengthened the tax parking revenue are the level of participation 

taxpayers are very low, the target of  parking tax regulation isn’t right, and the rate 

of compliance taxpayers are very low. Suggestions of this research are hopefully, 

the local government of Semarang regency to applied the policy based on the 

results of this study by considering the alternative priority program for the 

strategy of strengthening tax revenue of Semarang Regency on 2010-2016. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga 

pembangunan yang ada didaerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. 

Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat 

mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan 

perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru 

bagi masyarakatnya. 

 Pemerintah pusat sendiri telah membuat kebijakan tentang otonomi daerah 

yang diatur pada UU No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, Menurut UU 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Mengacu pada definisi normatif 

dalam UU No 9 Tahun 2015, maka unsur otonomi daerah adalah : Hak, 

Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan 

untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
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Pada UU No 9 Tahun 2015 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah 

adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan 

otonomi, daerah mempunyai hak: a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya. b) Memilih pimpinan daerah. c) Mengelola aparatur daerah. d) 

Mengelola kekayaan daerah. e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. f) 

Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya yang berada di daerah. g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain 

yang sah. h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Tentunya tiga hal tersebut mutlak dimiliki oleh 

daerah yang dalam hal ini Provinsi dan mengerucut lagi Kabupaten/ Kota di 

Indonesia. Sejak ditetapkan nya UU mengenai Otonomi Daerah ini, pemerintah 

daerah diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat dalam hal membangun dan 

meningkatkan perekonomian daerah nya masing-masing.  

 Pada UU No 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan 

wewenang dalam konteks otonomi daerah, daerah otonom yaitu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. berhak 

mengurus urusan pemerintahanya. Urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 

12, UU No 9 Tahun 2015 memberikan panduan yaitu : 1) Urusan pemerintahan 

yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan 
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sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang 

didesentralisasikan. 2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur 

disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.  

 Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom 

didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan 

Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi menjadi urusan wajib dan dalam urusan 

wajib tersebut ada yang berskala provinsi dan berskala kabupaten, sebagaimana 

diatur pada Pasal 13. Selanjutnya untuk urusan pemerintahan skala kabupaten/ 

kota tercantum dalam Pasal 14. Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 

kabupaten/kota meliputi: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan. b) 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c) penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. d) penyediaan sarana dan 

prasarana umum. e) penanganan bidang kesehatan. f) penyelenggaraan 

pendidikan. g) penanggulangan masalah sosial. h) pelayanan bidang 

ketenagakerjaan. i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

j) pengendalian lingkungan hidup. k) pelayanan pertanahan. l) pelayanan 

kependudukan, dan catatan sipil. m) pelayanan administrasi umum pemerintahan. 

n) pelayanan administrasi penanaman modal. o) penyelenggaraan pelayanan dasar 

lainnya. p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.  
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 Tujuan utama penyelanggaraan Otonomi Daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian 

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan 

pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yaitu menciptakan efesiensi dan 

efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, menigkatkan kualitas pelayanan 

umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan 

ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses 

pembangunan (Mardiasmo, 2002:99). Kemudian, pemerintah daerah dapat 

menggali dan memanfaatkan potensi di daerahnya masing-masing demi tercapai 

nya percepatan pembangunan di masing-masing daerah tanpa tergantung dari 

pemerintahan pusat. Karena pemerintah daerah dan masyarakat sekitar lah yang 

mengetahui kondisi di daerah nya masing-masing. Untuk itu perlu terjalin 

kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk 

membangun daerah tersebut.  

 Pada era Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk 

mengelola dan menggali setiap potensi yang dapat dimanfaatkan untuk 

kesehjateraan masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah. Salah satunya 

adalah mengelola setiap penerimaan daerah nya sendiri. Berdasarkan Undang-

undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan 

yang Sah. 
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 Pengelolaan sumber penerimaan daerah sangatlah penting untuk 

pembangunan infrastruktur di daerah dan penigkatan kesehjateraan masyarakat 

nya, agar terwujudnya pemerataan pembangunan di daerahnya. Meningkatnya 

jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi 

penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan 

yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut 

menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran 

pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya 

dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di 

bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomes dan Pattiasina, 2011:35).  

 Salah satu penerimaan daerah yang wajib dikelola dengan baik dan efektif 

serta memiliki potensi yang sangat besar bagi daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pengelolaan PAD secara efektif dan efisien diperlukan agar dana 

yang digunakan dapat tersalurkan untuk pembangunan desa dan sektor potensial 

lainnya di daerah. Pembangunan desa yang merata tentunya berpengaruh besar 

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan juga mendorong pengembangan 

sektor-sektor potensial di desa yang dapat menigkatkan taraf hidup 

masyarakatnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber 

penerimaan andalan di Kabupaten Semarang. Setiap tahun nya PAD Kabupaten 

Semarang selalu mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah memiliki lima 

Unsur didalamnya, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik 

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
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Tabel 1.1 Realisasi PAD Kab. Semarang Tahun 2010-2015 (jutaan rupiah) 

Uraian  
 Realisasi (Rp) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pajak daerah 26.228  39.433  47.193  82.603  85.236  95.576  

Hasil retribusi 

daerah 
59.029  66.260  27.368  28.354  22.236  24.311  

Pengelolaan 

kekayaan 

daerah  

4.510  3.568  7.570  8.193  5.958  7.938  

Lain lain PAD 

yang sah 
9.063  23.937  73.972  96.529  134.783  151.026  

PAD 98.820  133.198  156.103  215.679  248.213  278.851  

Sumber : BPS Kab. Semarang, 2015 

Pada tabel 1.1, penerimaan PAD Kabupaten Semarang selalu mengalami 

kenaikan di setiap tahunnya. Total sumber penerimaan PAD terbesar di 

Kabupaten Semarang terdapat pada Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 

489.310.871.000.000,-. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber andalan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Semarang. Realisasi dari pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami 

kenaikan. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu Rp 

95.576.297.000.000,- dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu Rp 

26.228.584.000.000,-. Kedua nya sumber penerimaan yang memiliki potensi besar 

yang dapat dikembangkan untuk percepatan pembangunan di daerah. Salah 

satunya yaitu pajak daerah. “Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah” (Suryarini dan Tarmudji, 2009:25).  
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 Pajak daerah memiliki peranan penting terhadap PAD di Kabupaten 

Semarang setiap tahunnya. Setiap tahunnya penerimaan PAD dari sektor Pajak 

daerah merupakan salah satu sektor yang memiliki tren kenaikan terus menerus 

dibandingkan dengan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang tren nya cenderung menurun setiap tahun. Tentunya pajak daerah memiliki 

potensi yang besar bagi penerimaan PAD di Kabupaten Semarang dan juga harus 

dikelola dengan baik agar daerah menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung 

dengan pemerintah pusat. Secara tidak langsung penerimaan pajak daerah yang 

terus meningkat dapat meningkatkan kesehjateraan serta perekonomian 

masyarakat daerah tersebut. 

 Pada pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Semarang 

memberikan kewenangan kepada DPPAD (Dinas Pengelolaan Pendapatan dan 

Aset Daerah) yang pada tahun 2017 berganti  nama menjadi BKUD (Badan 

Keuangan Daerah) yang mana memiliki kewenangan untuk mengelola dan 

meningkatkan yang penerimaan pada pajak daerah serta menggali setiap potensi 

yang dapat dikembangkan dari setiap jenis penerimaan yang terdapat di dalam 

pajak daerah.  

 Pajak daerah yang dikelola BKUD Kabupaten Semarang sendiri ada 11 

jenis, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajah Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak 

Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, Pajak Sarang 

Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangnan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini 

sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
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Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang terdapat pada Pasal 

3 yang menjelaskan tentang jenis pajak daerah.  

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016 

(dalam jutaan rupiah) 

No Pajak 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Hotel   1.348     1.584   1.671   1.844   2.169   2.365   2.977 

2 Restoran      768     1.268   1.717   2.624   3.142   4.289   6.408 

3 Hiburan      329       376      397      389      681      886      940 

4 Reklame      772    1.028   1.433   1.454   1.547   1.646   1.858 

5 

Peneranga

n Jalan 22.722  23.093 24.563 28.642 33.981 

 

40.453 40.853 

6 

Mineral 

Bukan 

Logam      261       323      346     347      460      547     871 

7 Parkir        28        49        51       56      108      139     140 

8 Air Tanah -   1.194   1.423  1.469   1.530   1.695  1.683 

9 

Sarang 

Burung - - - - - - - 
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Sumber : BKUD Kab. Semarang, 2016 

 Pada tabel 1.2, beberapa realisasi pajak daerah di Kabupaten Semarang 

terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pajak penerangan jalan memiliki 

andil terbesar dalam kontribusi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan 

penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain. Total penerimaan dari Pajak 

penerangan jalan yaitu sebesar Rp 214.307.895.000,- merupakan yang terbesar 

diantara yang lainnya. Kemudian, salah satu penerimaan terendah dalam sumber 

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang adalah Pajak Parkir. Total 

penerimaan pajak parkir dari tahun 2010-2016 yaitu hanya Rp 571.486.000.  

Setiap tahun nya realisasi penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan  

tetapi kontribusi nya masih menjadi  salah satu yang terendah diantara sumber 

penerimaan pajak daerah yang lainnya. Dari ke-11 jenis pajak daerah, hanya 7 

yang rutin memberikan kontribusi penerimaan pajaknya terhadap pajak daerah di 

Kabupaten Semarang, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir. Diantara ketujuh jenis tersebut, pajak parkir merupakan jenis pajak daerah 

yang menyumbang kontribusi penerimaan terkecil di setiap tahunnya. 

 Pada Undang-undang Nomor 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. Sementara itu 

yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

Walet 

10 BPHTB - 10.201 15.383 25.360 15.420 16.905 19.521 

11 PBB P2 - - - 18.527 24.564 26.651 30.516 

 Total 26.228 39.116 46.984 80.714 83.602 95.576 105.768 
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yang tidak bersifat sementara. Objek pajak parkir adalah 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. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang 

dikenakan pajak parkir adalah: 

a) Gedung parkir ; 

b) Pelataran parkir ; 

c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ; 

d) Tempat penitipan kendaraan bermotor ; 

 

 Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. 

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di 

bawah ini: 

a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan 

sebagai objek pajak parkir. 

b) Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawan sendiri. 

c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 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. 
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d) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, 

antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah 

serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota. 

 Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir 

kendaraan bermotor sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir 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). 

Tabel 1.3  

Jumlah Titik Lokasi Parkir dan Wajib Pajak Parkir di Kabupaten 

Semarang Tahun 2013-2016 

No Tahun Jumlah Titik Lokasi 

Parkir  

Jumlah Wajib Pajak 

Parkir (orang) 

1 2013 62 59  

2 2014 65 62  

3 2015 68 65 

4 2016 70 67 
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Pada Tabel 1.3, jumlah titik lokasi parkir dan jumlah wajib pajak parkir 

mengalami perubahan setiap tahunnya. Berturut-turut jumlah titik parkir dari 

tahun 2013 sampai 2016 adalah 62, 65, 68, dan 70. Pencapaian terbesar terdapat 

pada tahun 2016 yaitu sebesar 70 titik. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak parkir 

merupakan jumlah yang terendah diantara yang lainnya, yaitu 59 orang, 

sedangkan pada tahun 2016 merupakan pencapaian wajib pajak terbesar yaitu 67 

orang. Data yang digunakan hanya dari tahun 2013-2016, karena ada 

pemutakhiran data serta adanya peralihan kepegawaian sehingga data yang 

diperoleh tidak diawali dari tahun 2010. Setiap tahunnya jumlah titik lokasi parkir 

dan wajib pajak parkir selalu mengalami kenaikan, tetapi jumlah wajib pajak tidak 

pernah mencapai jumlah titik lokasi parkir. Seharusnya jumlah keduanya 

berbanding lurus, karna setiap titik lokasi parkir tersebut diwajibkan 

melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak parkirnya kepada BKUD 

Kabupaten Semarang. Karena pendapatan parkir tersebut digunakan untuk 

menambah PAD Kabupaten Semarang untuk pembiayaan dan belanja daerah. 

 

 

Tabel 1.4  

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Semarang  

Tahun 2010-2016 (dalam rupiah) 

Sumber : BKUD Kab. Semarang, 2016 
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 Pada tabel 1.4 dapat dilihat, realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten 

Semarang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.  Kemudian, penerimaan 

pajak parkir di Kabupaten Semarang yang mencapai target yang telah ditentukan 

hanya pada tahun 2011, 2012, dan 2014 yaitu berturut-turut sebesar Rp 

49.153.000, Rp 50.936.300 dan Rp 107.923.929. Sedangkan pada tahun 2010, 

2013, 2015, dan 2016 penerimaan pajak parkir berada dibawah target, bahkan 

pada tahun 2013 realisasi pajak parkir hanya Rp. 56.488.350 hanya menyumbang 

18% dari target yang telah ditentukan. Walaupun realisasi pajak parkir selalu 

mengalami kenaikan, tetapi hanya pada beberapa tahun saja perolehan realisasi 

pajak parkir tersebut mencapai target. Hal itu sangat jauh dari harapan yang 

diinginkan oleh pemerintah daerah yang tentunya menetapkan target sesuai 

dengan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh penerimaan pajak parkir di 

Kabupaten Semarang.  

 

No Tahun Target  Realisasi Keterangan 

1 2010   40.000.000   28.141.000 Tidak Tercapai 

2 2011   48.000.000   49.153.000 Tercapai 

3 2012   48.000.000   50.936.300 Tercapai 

4 2013 318.636.000   56.488.350 Tidak Tercapai 

5 2014    95.160.000 107.923.929 Tercapai 

6 2015  150.000.000 139.117.093 Tidak Tercapai 

7 2016  250.000.000 139.725.895 Tidak Tercapai 

 Sumber: BKUD Kab. Semarang, 2016  
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Grafik 1.1 Persentase Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Semarang 

Tahun 2010-2016 

 Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa, dari persentase penerimaannya dari 

tahun ke tahun fluktuatif bahkan cenderung menurun. Persentase tertinggi terjadi 

pada tahun 2014 yaitu 1,13%, capaian pada tahun itu menunjukkan bahwa 

pemungutan yang dilakukan telah melebihi target yang ditentukan. Sedangkan 

pada tahun 2013 mengalami penurunan, persentase penerimaannya  yaitu sebesar 

0,18%, sangat jauh realisasi nya dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 

318.636.000 dan capaian realisasi nya hanya Rp. 56.488.350. Artinya pemungutan 

yang dilakukan masih belum optimal dan efektif.  Pajak parkir seharusnya 

memiliki potensi penerimaan yang cukup besar, karena setiap tahunnya volume 

kendaraan terus meningkat. Dan apabila dapat dikelola dengan baik, tentunya 

dapat menambah pendapatan daerah untuk dapat membiayai pembangunan, 

belanja pemerintah serta untuk memperbaiki pelayanan publik di masyarakat.  

 Target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi 

sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan 
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realisasi penerimaan pajak parkir yang sudah dilakukan dan masih belum 

mengikat dan memaksanya peraturan daerah yang telah dibuat serta 

ketidaktegasan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam mengatur dan 

mengawasi wajib pajak itu sendiri. Kemudian, masih terbatasnya juga penyedia 

lahan parkir dan kurang nya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan 

kewajibannya serta masih banyak terdapat pemilik usaha yang membebaskan 

biaya parkir kepada konsumennya. Padahal sebenarnya sangat penting pajak 

parkir tersebut untuk pembiayaan dan belanja pemerintah dalam membangun 

infrstruktur serta memperbaiki pelayanan publik yang nantinya dikembalikan lagi 

untuk kesehjateraan masyarakat.  

1.2. Cakupan Masalah Penelitian 

 Cakupan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai hasil 

pemungutan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang, hambatan yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam proses pemungutan 

penerimaan pajak parkir, aspek-aspek yang menyebabkan rendahnya kontribusi 

penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang  serta menentukan strategi 

penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016.  

1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, pada dasarnya penerimaan pajak parkir 

yang dikelola oleh BKUD Kabupaten Semarang diharapkan dapat seoptimal 

mungkin. Dan seharusnya memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan 

pajak daerah Kabupaten Semarang. Dengan penerimaan pajak parkir yang optimal 

dapat memotivasi BKUD dalam mengelola penerimaan pajak parkir untuk dapat 
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meningkat disetiap tahunnya. BKUD telah menetapkan target pajak parkir sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, akan tetapi realisasi nya masih belum 

optimal. Apalagi penerimaan pajak parkir masih terendah dari tahun 2010-2016 di 

setiap tahunnya dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak daerah yang lain. 

Semakin bertambah nya volume kendaaraan serta bertambah nya tempat usaha 

dan pusat perbelanjaan seharusnya dapat menjadi potensi yang besar terhadap 

penerimaan pajak parkir di Kabupaten Semarang.  Tetapi pada kenyataannya, 

banyak hambatan yang terjadi terhadap penerimaan pajak parkir tersebut. 

Pemerintah daerah Kabupaten Semarang sendiri, telah menyiapkan upaya-upaya 

untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut serta mengoptimalkan dan 

menguatkan penerimaan pajak parkir di Kabupaten Semarang.  

 Berdasarkan paparan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang 

dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana hasil pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan 

Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang pada tahun 2010-

2016? 

2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Parkir 

Kabupaten Semarang ? 

3. Bagaimana strategi dalam menguatkan penerimaan pajak parkir di 

Kabupaten Semarang ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan pajak parkir 

 Kabupaten Semarang. 

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak 

 parkir Kabupaten Semarang. 

3. Untuk menganalisis strategi dalam menguatkan penerimaan pajak parkir 

 di Kabupaten Semarang. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk 

kepentingan, yaitu: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten 

Semarang khususnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang sangat potensial untuk 

dipungut dan dikembangkan.  

2. Sebagai referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang memiliki 

ketertarikan yang sama dalam pembahasan pajak parkir dan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi. 

1.6. Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kebaruan 

dibandingkan penelitian sebelumnya. Hal ini terlihat dari penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan data primer dan sekunder. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan empat metode analisis penelitian yang digunakan 
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yaitu analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) dan menentukan strategi penguatan penerimaan pajak 

parkir Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016 yang sesuai.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pajak  

 Menurut Rochmat Soemitro (2011:9) : 

 “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapretasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum, dengan penjelasan sebagai berikut “dapat dipaksakan” artinya : bila utang 

pajak tidak dibayar, utang iu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti 

Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak 

dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu sepertinya halnya dengan retribusi”. 

  Menurut Waluyo (2009 : 2) : 

 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang 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. Dari 

kedua definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib 

yang dibebankan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa sesuai dengan 

perundang-undangan yang dibuat yang output nya tidak didapat langsung oleh 

masyarakat sendiri tetapi untuk kepentingan publik”. 
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2.1.1. Fungsi Pajak 

 Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu (Sumarsan, 2013:15) dalam 

 Hanita :  

1) Fungsi Finansial (Budgeter)  

 Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas 

negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan 

pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)  

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di 

tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi 

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan 

terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman 
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modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam 

fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk dalam negeri. 

2.1.2. Jenis-jenis Pajak 

  Pengelompokkan pajak menurut Suryarini dan Tarmudji (2009:25),  

sebagai berikut : 

1) Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung 

 Pajak langsung dalam arti ekonomis adalah pajak yang beban 

pembayarannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, 

tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak langsung dalam arti 

administratif adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak 

penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung 

 Pajak tidak langsung dalam arti ekonomis adalah pajak yang beban 

pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung 

beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Sedangkan dalam arti 

administratif adalah pajak uang pungut yang setiap terjadinya peristiwa yang 

menyebabkan terhutangnya pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak 

bea materai, bea balik nama, dan pajak tontonan. 

2) Menurut Sifatnya 

a. Pajak subyektif/ pajak bersifat perseorangan 
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 Pajak subyektif ialah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama 

memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status 

pembayaran pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan 

dibayar. Contoh : Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. 

b. Pajak obyektif/ pajak yang bersifat kebendaan 

 Pajak Obyektif ialah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama 

melihat obyeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang 

menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB).  

3) Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak pusat  

 Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen 

keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiyaan rumah tangga Negara 

pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan 

Pajak penjualan atas barang mewah, Pajak bumi dan bangunan, Bea materai, 

Bea lelang, Bea masuk dan Pajak ekspor. 

b. Pajak daerah 

 Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti, propinsi, 

kabupaten/ kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak 

daerah terdiri atas: a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 
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Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. 

2.1.3. Asas Pemungutan Pajak 

  Pemungutan pajak perlu berpegang teguh kepada asas-asas pemungutan 

pajak, sehingga dapat tercapainya tujuan pemungutan pajak. Menurut Waluyo 

(2007:16) dalam Hanita, asas-asas pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada 

:  

1) Equality (Adil) 

 Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk 

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dari manfaat yang 

diminta. 

2) Certainty  

 Penetapan pajak itu tidak dilakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3) Convience  

 Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib 

pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You 

Earn. 
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4) Economy  

 Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 

beban yang dipikul wajib pajak. 

2.1.4. Teori Pemungutan Pajak  

  Menurut Suparmono dan Theresia (2010:4), pemungutan pajak yang 

dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa 

teori. Teori-teori tersebut antara lain:  

1) Asuransi  

  Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib 

untuk membayar premi asuransi, dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang 

yang bersangkutan atas keselamatan dari harta bendanya. Jika ada dari salah satu 

dari peserta asuransi mengalami resiko keselamatan atas diri dan harta bendanya 

maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya 

berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya 

disamakan dengan pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi 

sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal ini timbul kerugian, tidak ada 

penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak 

dengan jasa yang diberikan negara tidaklah terdapat hubungan langsung.  

2) Kepentingan  
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  Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas 

besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang 

dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanyan yang 

seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya 

jika pengeluran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.  

3) Daya Pikul  

  Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan 

oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang 

menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak 

yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing 

masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan 

yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat 

dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula. 

4) Bakti  

  Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada 

negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak 

adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk 

memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban 

pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak 

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini 

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan masyarakat. 

5) Asas Daya Beli 

  Teori beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli 

masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang 
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akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari 

pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. 

Pada akhirnya negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini 

kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesehjateraan 

masyarakat. 

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 

  Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan 

besarnya penetapan pajak yaitu (Resmi, 2005:10) :  

1) Official Assesment System  

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 

sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau 

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur 

perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).  

2) Self Assesment System 

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif dan kegiatan mengitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan 

wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu mengitung pajak, mampu 

memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 

kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 
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Dengan demikian berrhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).  

 

3) With Holding System  

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang 

perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang 

ditunjuk.  

2.2. Pendapatan Asli Daerah  

  Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli 

daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2.2.1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah  

  Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang 

Pemerintah  Daerah dalam Juwita, dkk (2007), Sumber-sumber pendapatan asli 

daerah terdiri  atas: 

1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu : 
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a. Hasil pajak daerah 

  Hasil pajak daerah adalah  pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan 

hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah 

daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya 

tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. 

b. Hasil retribusi daerah 

  Hasil retribusi daerah adalah pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh 

jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah 

daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif 

untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak 

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan 

anggota masyarakat. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang  dipisahkan.  

  Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah 

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik 

perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan 
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pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi 

yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan 

memperkembangkan perekonomian daerah. 

 

 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

 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 sifat 

yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk 

menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu 

bidang tertentu. 

2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus. 

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

2.3. Pajak Daerah 
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  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah 

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. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa 

pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang 

dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat serta demi keperluan daerah yang 

mana tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang kegunaannya untuk 

membangun rumah tangga daerah serta perbaikan pelayanan publik. 

2.4. Pajak parkir  

  Menurut UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  

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

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. 

2.4.1. 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 suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ada beberapa 

pengecualian objek pajak parkir yaitu sebagai berikut :  

 Pertama, penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah, kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh 
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perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dalam hal ini 

termasuk tamu dari perkantoran tersbut. Ketiga yaitu, penyelenggaraan tempat 

parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal 

balik, dan yang terakhir penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur 

dengan peraturan daerah. 

 

2.4.2. Subjek Pajak Parkir 

 Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan atau mengelola tempat parkir. 

2.4.3. Dasar Pengenaan Pajak Parkir 

 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Kemudian, dasar 

pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang 

seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud diatas termasuk potongan harga parkir 

dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.  

2.4.4. Tarif Pajak Parkir 

 Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). Tarif  pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok 

pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 pada Perda Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2010 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud diatas. Pajak parkir yang 

terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. 
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2.4.5. Tata Cara Pemungutan 

 Pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 

dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud diatas berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi 

kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

2.5. Penelitian Terdahulu  

  Berikut adalah ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan 

mendukung dalam penetapan model penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Debi 

Aprillitawati. 

(2014). 

Analisis 

Efektivitas 

Pajak Parkir 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Mojokerto 

Mengetahui 

seberapa besar 

efektivitas 

dari pajak 

parkir 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Mojokerto. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Efektivitas pajak 

parkir tergolong 

efektif. Realisasi 

pajak parkir tahun 

2009 sebesar 

104,12%, tahun 2010 

mengalmi penurunan 

sebesar 91,09%. 

Tahun 2011 kembali 

mengalami 

penurunan sebesar 

78,49%, tahun 2012 

mengalami kenaikan 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

sebesar 114,77%. 

Tahun 2013 

mengalami 

penurunan sebesar 

93,05%. Tahun 2010-

2011 disebabkan 

karena pengelola 

parkir ada yang tutup 

dan tidak beroperasi 

sedangkan tahun 

2013 dikarenakan 

jumlah penitipan 

kendaraan bermotor 

yang tidak maksimal. 

Pengelolaan parkir 

yang dilakukan 

dengan cara 

memberikan 

pelayanan yang baik 

seperti memberikan 

kenyamanan dan 

kepercayaan. 

2. Tarida Elisa 

Butarbutar. 

(2014). 

Analisa 

Peranan Pajak 

Parkir 

Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

di Kota 

Tomohon 

Mengetahui 

peranan pajak 

parkir dalam 

peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah di 

Kota 

Tomohon. 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Terdapat beberapa 

jenis pajak daerah 

yang dipungut 

berdasarkan 

kebijakan pemerintah 

daerah sesuai dengan 

peraturan 

daerah.Penelitian ini 

fokusnya adalah 

pajak parkir, dan 

hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan 

penerimaan pajak 

lainnya, pajak parkir 

mempunyaikontribusi 

terhadap pajak 

daerah.Kontribusi 

pajak parkir terhadap 

PAD juga mengalami 

peningkatan tiap 

tahunnya. Total 

kontribusi pajak 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

parkir terhadap PAD 

kota Tomohon 

sebesar 0,080% 

sehingga pajak parkir 

memiliki peranan 

tersendiri dalam 

pembangunan kota 

Tomohon. 

Pemerintah daerah 

sebaiknya segera 

menertibkan parkir 

liar, dan 

menempatkan 

pegawai sendiriuntuk 

mengelola tempat 

parkir yang selama 

ini masih menjadi 

area parkir liar. 

3. Novelia 

Malombeke. 

(2016). 

Analisis 

Potensi Dan 

Efektivitas 

Pemungutan 

Pajak Parkir 

Di Kabupaten 

Minahasa 

Utara 

Mengetahui 

bagaimana 

tingkat 

efektivitas dan 

besarnya 

potensi pajak 

parkir di 

Kabupaten 

Minahasa 

Utara.  

Deskriptif 

Kuantitatif 

Setiap tahun 

perolehan potensi 

pajak parkir dapat 

meningkat dilihat 

dari peningkatan 

tahun 2016 dengan 

jumlah Rp. 

16.014.340, tahun 

2017 Rp. 20.146.039, 

tahun 2018 Rp. 

25.343.717, tahun 

2019 Rp. 31.882.395 

dan tahun 2020 

dengan jumlah Rp. 

40.108.052 dan 

tingkat efektivitas 

yang bervariasi. 

Tingkat efektivitas 

tertinggi pajak parkir 

tahun 2015 bulan 

desember 1,5% 

(150%) dibandingkan 

dengan bulan 

desember tahun 2014 

sebesar 66,66% 

namun melihat dari 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

perhitungan potensi 

menunjukan 

perkembangan yang 

baik karena selalu 

meningkat setiap 

tahunnya. Sebaiknya 

Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan 

Informatika 

(DISHUB) di 

Kabupaten Minahasa 

Utara harus 

melakukan 

perhitungan ulang 

terhadap penetapan 

target pemungutan 

Pajak Parkir agar 

sesuai denga potensi 

rill yang dimiliki. 

4. Dewi 

Sufraeni, 

(2010). 

Tinjauan Atas 

Efektivitas 

Pajak Parkir 

dan 

Kontribusinya 

Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Pengelolaan 

Keuangan 

Kabupaten 

Bandung. 

Mengetahui 

efektivitas 

pajak parkir 

dan PAD, 

untuk 

mengetahui 

kontribusi 

pajak parkir. 

 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

fokusnya adalah 

pajak parkir, dan 

hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan 

penerimaan pajak 

lainnya, pajak parkir 

mempunyaikontribusi 

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. 

Pemerintah daerah 

sebaiknya segera 



36 

36 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

menertibkan parkir 

liar, dan 

menempatkan 

pegawai sendiriuntuk 

mengelola tempat 

parkir yang selama 

ini masih menjadi 

area parkir liar. 

5. Feisly 

Kesek. 

(2013). 

Efektivitas 

Dan 

Kontribusi 

Penerimaan 

Pajak Parkir 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota Manado 

Bagaimana 

tingkat 

efektivitas dan 

besarnya 

kontribusi 

pajak parkir 

terhadap PAD 

kota Manado. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Setiap tahun target 

dan realisasi 

penerimaan pajak 

parkir meningkat 

dengan tingkat 

efektivitas dan 

besarnya kontribusi 

yang bervariasi. 

Secara keseluruhan, 

kontribusi pajak 

parkir terhadap PAD 

masih sangat kurang 

selama tahun 2009-

2012 dengan rata-rata 

kontribusi sebesar 

1,65% namun 

kontribusi pajak 

parkir menunjukan 

perkembangan yang 

baik karena selalu 

meningkat setiap 

tahunnya. 

6. Ratna 

Juwita, dkk. 

(2007). 

Analisis 

Kontribusi 

Pajak Parkir 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Palembang. 

Menjelaskan 

seberapa besar 

kontribusi 

yang 

diberikan oleh 

pajak parkir 

terhadap 

pendapatan 

asli daerah 

Kota 

Palembang.  

 

Kausalitas Kontribusi yang 

diberikan oleh pajak 

parkir dapat 

meningkatkan 

penerimaan 

pendapatan asli 

daerah Kota 

Palembang. 

7. Ahmad Arif Efektivitas Mengetahui Deskriptif Efektivitas 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Prabowo dan 

Rudy J. 

Pusung. 

(2015). 

Dan Sistem 

Prosedur 

Penerimaan 

Pajak Parkir 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Manado 

bagaimana 

tingkat 

efektivitas 

penerimaan 

Pajak Parkir 

serta 

bagaimana 

Sistem 

Prosedur 

Penerimaan 

Pajak Parkir 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Manado 

(DISPENDA). 

penerimaan Pajak 

Parkir dikota Manado 

sudah sangat baik 

dengan rata-rata 

pencapaian 110,80% 

untuk 5 tahun 

terakhir. Sistem 

Prosedur Penerimaan 

Pajak Parkir pada 

DISPENDA Kota 

Manado telah sesuai 

dengan Permendagri 

No. 59 Tahun 2007. 

8. Andreas 

Haufler, 

(2003). 

Regional Tax 

Coordination 

and Foreign 

Direct 

Investment. 

Menjelaskan 

dan 

mengevaluasi 

berbagai jenis 

pajak parkir. 

Kualitatif Berbagai macam 

dampak yang 

diakibatkan oleh 

pajak parkir tersebut 

memiliki banyak 

manfaat dan juga 

perlu banyak 

perbaikan pelayanan 

serta peningkatan 

strategi dalam 

pemungutan nya agar 

dapat menignkatkan 

pajak parkir tersebut. 

9. Riley 

Wilson, 

(2015). 

Parking 

Taxes as a 

Second Best 

Congestion 

Pricing 

Mechanism. 

Mengetahui 

bagaimana 

efektivitas 

pajak parkir 

dalam 

mengatasi 

kemacetan. 

Kuantitatif Pajak parkir dapat 

membantu 

mengurangi 

kemacetan, meskipun 

mereka tidak lebih 

dari sekitar setengah 

sama efektifnya 

dengan lebih efisien 

kemacetan tol. 

10. Todd 

Litman, 

(2013). 

Parking 

Taxes: 

Evaluating 

Options and 

Impacts. 

Menjelaskan 

dan 

mengevaluasi 

berbagai jenis 

pajak parkir. 

Kualitatif Berbagai macam 

dampak yang 

diakibatkan oleh 

pajak parkir tersebut 

memiliki banyak 

manfaat dan juga 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Tujuan Metode Hasil 

perlu banyak 

perbaikan pelayanan 

serta peningkatan 

strategi dalam 

pemungutan nya agar 

dapat meningkatkan 

pajak parkir tersebut. 

 

2.6. Kerangka Berfikir 

 Di era Otonomi daerah saat ini, setiap daerah di Indonesia diberikan 

kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki daerahnya masing-masing. Pemerataan pembangunan adalah tujuan 

utama dari otonomi daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat mandiri 

tidak tergantung dengan pemerintah pusat dalam mengelola dan mengatur setiap 

kebijakan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerahnya. Penerimaan 

daerah pun harus dikelola dengan baik agar tercapainya pemerataan pembangunan 

di daerah. Salah satu sumber penerimaan didaerah yaitu pajak daerah.  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah ialah 

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.  

 Pajak daerah pun memiliki berbagai macam sumber penerimaan 

didalamnya, salah satunya yaitu pajak parkir. Pajak parkir menjadi salah satu 

potensi penerimaan pajak daerah yang dapat dikembangkan apabila dapat dikelola 
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dengan baik dan efektif. Permasalahan nya setiap tahun nya realisasi pajak parkir 

selalu lebih rendah dibandingkan sumber penerimaan pajak daerah lainnya di 

Kabupaten Semarang. pemungutan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Semarang dianggap masih belum maksimal dan efektif. Oleh karena 

itu, perlu dikembangakan potensi tersebut agar dapat menambah penerimaan 

daerah untuk pembangunan dan kesehjateraan masayarakat di daerah. untuk 

pembangunan dan kesehjateraan masayarakat di daerah. Agar lebih mudah, dapat 

dilihat pada gambar 2.1  

  

      

 
           

        
 

 

              
 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(desentralisasi penerimaan daerah) 

 

Pajak daerah 

(sumber penerimaan daerah unggulan) 

 

Pajak Parkir 

(potensi sumber penerimaan 

daerah di Kabupaten Semarang) 

 

Pemungutan dan penerimaan pajak parkir tidak 

efektif dan optimal sehingga kontribusi penerimaan 

pajak parkir terhadap PAD tidak maksimal 

 

Analisis Pemungutan Penerimaan Pajak Parkir 

Kabupaten Semarang Tahun 2010-2016 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut :  

1. Penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang pada tahun 2010-2016 

memiliki realisasi yang cenderung mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Secara berturut-turut penerimaan pajak parkir dari tahun 

2010-2016 sebagai berikut : Rp 28.141.500, Rp 49.153.300, Rp 

50.936.300, Rp 56.488.350, Rp 107.923.929, Rp 139.117.093, Rp 

139.725.895. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 

memiliki tren yang fluktuatif. Pertumbuhan realisasi terbesar terjadi 

pada interval tahun 2013-2014 yaitu sebesar 1,91%. Kontribusi 

penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang terhadap pajak daerah 

pun masih sangat rendah. Kemudian, efektivitas pajak parkir Kabupaten 

Semarang masih belum efektif. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kabupaten Semarang dalam hal 

penerimaan pajak parkir antara lain adalah kesadaran atau tingkat 

partisipasi wajib pajak masih kurang untuk melaksanakan 

kewajibannya. Banyaknya kebocoran dalam penarikan pajak parkir, ada 

oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Selanjutnya, belum dilakukannya uji kepatutan secara berkala, 

hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hambatan yang terakhir, adalah kurangnya intensifitas pembinaan yang 
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diberikan kepada pengelola parkir sehingga masih kurangnya 

pemahaman dalam pengelolaan dan penetapan jumlah yang harus 

disetorkan oleh wajib pajak nantinya.  

3. Berdasarkan hasil analisis AHP, terpilihnya kriteria partisipasi wajib 

pajak (0,425) sebagai prioritas utama mencerminkan bahwa penguatan 

penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang sangat berhubungan 

dengan tingkat partisipasi wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini didasari pada fakta dilapangan tingkat partisipasi wajib 

pajak memiliki persentase hanya 30%-40%, yang mana masih sangat 

rendah apabila ingin mengoptimalkan penerimaan pajak parkir 

Kabupaten Semarang. Kriteria selanjutnya yang menjadi prioritas kedua 

adalah regulasi dengan nilai bobot sebesar 0,242. Kemudian yang 

menjadi prioritas ketiga adalah sosialisasi dan pelayanan pajak prima 

dengan nilai bobot 0,198 serta kriteria terakhir yang menjadi prioritas 

keempat yaitu pelaksanaan peraturan dengan nilai bobot 0,135. 

5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian, diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan agar penguatan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang dapat 

tercapai, antara lain:  

1. Pemerintah daerah Kabupaten Semarang diharapkan membuat 

kebijakan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pajak daerah 

Kabupaten Semarang khususnya pajak parkir agar dapat meningkatkan 
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realisasi pajak parkir serta kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap 

pajak daerah Kabupaten Semarang.  

2. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pemerintah daerah Kabupaten 

Semarang disarankan untuk memfokuskan pada peningkatan partisipasi 

wajib pajak serta peningkatan pelayanan dan pembinaan kepada wajib 

pajak. Ketegasan dari petugas atau dinas terkait pajak parkir juga 

diperlukan agar dapat meningkatkan tingkat partisipasi serta dapat 

memaksimalkan penerimaan pajak parkir Kabupaten Semarang. 

3. Dari hasil analisis AHP yang diperoleh, disarankan agar memperhatikan 

aspek-aspek yang telah dirancang oleh peneliti, yaitu aspek partisipasi 

wajib pajak, regulasi, sosialisasi dan pelayanan pajak prima, dan 

pelaksanaan peraturan. Kemudian, memperhatikan alternatif-alternatif 

program yang diusulkan seperti meningkatkan partisipasi dan 

kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kebijakan penetapan target pajak 

parkir, pelaksanaan sosialisasi secara berkala, membuat sanksi yang 

sifatnya memaksa, mekanisme pemungutan pajak parkir, pelaksanaan 

uji kepatutan secara berkala, meningkatkan pelayanan, pengarahan dan 

pembinaan, pelaksanaan peraturan perizinan, dan meningkatkan 

pengawasan secara berkala, agar penguatan penerimaan pajak parkir di 

Kabupaten Semarang dapat tercapai.  
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