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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara yang yang paling penting berasal dari pajak. 

Penerimaan pajak digunakan untuk belanja pegawai, biaya  pembangunan, sarana 

umum  dan berperan untuk menunjang jalannya roda perekonomian nasional yang 

bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, 

masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk berperan aktif melaksanakan 

kewajibannya dalam membayar pajak secara baik dan benar sehingga mengurangi 

ketidakseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Pajak.go.id-

09/02/2018-21:09). 

Untuk melaksanakan pemerataan di berbagai daerah Indonesia. 

Pemerintah melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan 

memberlakukan otonomi daerah. Daerah dengan batas-batas wilayah tertentu 

dipimpin oleh Pemerintah daerah yang berwenang untuk mengurus kepentingan 

daerah dan masyarakat setempat berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah diharapkan mampu 

melakukan peran untuk meningkatkan kemajuan daerah dengan mengelola 

sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pendapatan asli daerah dapat digali dari sumber-sumber dalam daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi sumber-

sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1                                                                                            

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016                                                      

di Kabupaten Semarang 

No Uraian Realisasi 

1 Pajak Daerah 105.768.321.555 

2 Retribusi Daerah   26.849.595.080 

3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan   10.524.861.428 

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 173.807.764.886 

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, data diolah tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 menggambarkan bahwa setiap struktur yang terkait dengan 

pendapatan asli daerah berperan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sumber 

yang berasal dari pajak daerah juga mempunyai peran penting sehingga 

komponen-komponen yang terdapat didalamnya perlu dikelola dengan baik. Salah 

satu komponen  yang terdapat dalam pajak daerah adalah berasal dari Pajak Parkir 

wilayah Kabupaten Semarang. 

Kabupaten Semarang menjadi Objek penelitian yang dipilih karena lokasi 

penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, lahan usaha parkir dari 

tempat pariwisata, tempat hiburan dan rumah makan menjadikannya lokasi 

strategis bagi pengelola parkir dalam melaksanakan pemungutan parkir. Karena 

itu, Pemerintah Daerah mengenakan pajak terhadap pengusaha parkir atas 

perolehan parkir yang diterima.  

 

Wilayah pemungutan parkir diperoleh dari Kecamatan Ungaran, 

Ambarawa, Bawen, Bergas, Tuntang, Bandungan dan Pringapus sesuai dengan 

data Wajib Pajak parkir pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang. Besarnya 

realisasi masing-masing pajak pada tahun 2016 di Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Semarang dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 1.2                                                                                             

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016                                                          

di Kabupaten Semarang  

No Uraian Target  Realisasi Ketercapaian 

1 Pajak Hotel      2.672.000.000  2.977.370.533 111,43 % 

2 Pajak restoran /RM    5.000.000.000 6.408.249.069 128,16 % 

3 Pajak Hiburan         900.000.000  939.767.075 104,42 % 

4 Pajak Reklame     1.550.000.000  1.857.981.937 119,87 % 

5 Pajak Penerangan 

Jalan 
  41.000.000.000  40.853.043.246 99,64 % 

6 Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

1.025.432.000  
871.155.408 84,96 % 

7 Pajak Parkir        250.000.000  139.725.895 55,89 % 

8 Pajak Air Tanah     1.563.932.000  1.683.562.470 107,65 % 

9 Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

  18.000.000.000  
19.520.968.485 108,45 % 

10 Pajak Bumi dan 

Bangunan 
  27.539.000.000  30.516.497.437 110,81 % 

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 ketercapaian target pajak daerah cenderung tercapai, 

meskipun masih terdapat beberapa jenis pajak yang belum tercapai diantaranya 

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

Jalan. Masing-masing memperoleh persentase ketercapaian sebesar  55,89 %, 

84,96 % dan  99,64 %. Perbandingan ketiga jenis pajak tersebut menunjukkan 

persentase ketercapaian Pajak Parkir yang paling rendah. Hal ini menjadi masalah 

karena menggambarkan pengelolaan Pajak Parkir belum baik sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan data yang diperoleh dari Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Dengan demikian, penulis mengambil 

judul : “ANALISIS REALISASI PAJAK PARKIR PADA TAHUN 2016 DI 

KABUPATEN SEMARANG”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rincian permasalahan dalam tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepatuhan dan keaktifan Wajib Pajak parkir yang 

melaporkan pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana ketercapaian Pajak Parkir terhadap target tahunan Pajak 

Parkir pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang? 

3. Apa saja kendala saat pengelolaan Pajak Parkir pada tahun 2016 di 

Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai Laporan 

Tugas Akhir adalah : 

1. Untuk menganalisis kepatuhan dan keaktifan Wajib Pajak parkir yang 

melaporkan pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang 

2. Untuk menganalisis ketercapaian Pajak Parkir terhadap target tahunan 

Pajak Parkir pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang. 

3. Mengetahui upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala 

pengelolaan Pajak Pakir di Kabupaten Semarang tahun 2016. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap bahwa Tugas Akhir yang disajikan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bentuk pembelajaran dan pengalaman berharga agar menjadi 

pribadi yang bernilai dan sebagai langkah untuk menciptakan karya-

karya selanjutnya serta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah di 

dapat di tempat kuliah dan praktek kerja terutama dibidang perpajakan 

. 
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2. Bagi Pembaca 

Menjadi bahan acuan dalam menyusun tugas yang berkaitan dengan 

pendidikan dan mengembangkan pengetahuan terutama dibidang pajak 

daerah serta berguna untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan informasi dan bahan evaluasi agar lebih baik dalam 

mengelola Pajak Parkir untuk meningkatkan penerimaan parkir di 

tahun berikutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami prosedur tulisan ini maka penulis 

melakukan sistem penulisan secara berurutan, yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi materi-materi berdasarkan buku, jurnal, maupun undang-undang 

sebagai pedoman yang berhubungan dengan pembahasan masalah guna 

memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III: GAMBARAN UMUM  DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini akan memberikan informasi mengenai tempat Praktik Kerja 

Lapangan tentang profil, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan 

fungsi anggota dan metode penelitian yang dilakukan dalam mendukung 

penyusunan pembahasan.  
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BAB IV: HASIL PEMBAHASAN 

Pembahasan akan memberikan penjelasan mengenai tema Tugas Akhir 

dalam bentuk analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta 

upaya penyelesaian masalah. 

BAB V: PENUTUP 

Bagian penutup akan memberikan kesimpulan dan saran atas dasar hasil 

pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


