
 
 

Laporan Praktek Kerja Lapangan 

 

ANALISIS KEAKTIFAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARKIR DI 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 S/D 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Wijayanti Kusuma Hastuti 

16.H1.0054 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2019 

 



i 
 

Laporan Praktek Kerja Lapangan 

 

ANALISIS KEAKTIFAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARKIR DI 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 S/D 2018 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya 

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Wijayanti Kusuma Hastuti 

16.H1.0054 

 

 

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

2019 

 



ii 
 

HALAMAN MOTTO 

 

 

“Kita merasa bahwa perbuatan kita hanyalah setetes air di samudera. Namun, 

samudera akan berkurang jika setetes air tersebut tidak ada.” 

-Bunda Teresa- 

 

  



iii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis persembahkan kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus 

2. Orang tua dan saudara penulis 

3. Sahabat dan teman-teman penulis 

4. Unika Soegijapranata Semarang 

5. Program Studi Perpajakan Unika Soegijapranata Semarang 

6. Dosen pengajar di program studi perpajakan 

 

  



iv 
 

 

 

 

 

  



v 
 

 



vi 
 

 

  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih 

karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“Analisis Keaktifan dan Kepatuhan Wajib Pajak Parkir di Kabupaten 

Semarang Tahun 2016 sampai dengan 2018”. Tugas akhir ini merupakan salah 

satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII 

Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik 

Soegijapranata.Dalam proses penyusunan tugas akhir, penulis melibatkan banyak 

pihak yang bersedia membantu memberi ide dan semangat sehingga tugas akhir 

ini dapat terselesaikan.  

Di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya. 

2. Bapak Sumaryanto dan Ibu Dwi Prawasti sebagai orang tua yang telah 

memberikan doa dan dukungan baik moriil dan materiil. 

3. Bapak Dr. Oktavianus Digdo Hartomo, SE, MSi., Akt selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. 

4. Ibu Agnes Arie MC, SE, MSi., Akt. BKP selaku Ketua Program Studi DIII 

Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata. 

5. Ibu Shandy Jannifer Matitaputty, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

6. Bapak Ibu dosen pengajar di Program Studi Perpajakan yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan. 

7. Ibu Vincensia Retno yang telah membantu dalam proses administrasi selama 

menempuh pendidikan. 

8. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang khususnya bidang Akuntansi 

yang telah banyak membantu proses Praktik Kerja Lapangan. 

9. Pak Adhi Dharma Setiawan dan Mas Bintang selaku pegawai BKUD 

Kabupaten Semarang yang telah memberikan saran dan semangat, serta 

membantu proses penyusunan tugas akhir. 



viii 
 

10. Sahabat penulis (Hana Dedy Setiawan, Vicha Nanda Restu, Sesilia Dini 

Sarastikashiwi, Fachrul Muchamad Rifat, dan Nirmala Harfiansi) yang telah 

memberikan saran, doa dan semangat. 

11. Serta teman-teman yang telah memberikan dukungan. 

 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir 

yang penulis buat dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

      Semarang, 13 September 2019 

 

 

               Penulis 

 

  



ix 
 

ABSTRAK 

 

Keaktifan dan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan yang 

wajib diterapkan dalam melaksanakan peraturan perpajakan, khususnya melapor 

dan menyetorkan pajak sebelum batas akhir. Pajak parkir Kabupaten Semarang 

menganut sistem self assessment yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menghitung, melapor, dan menyetor sendiri pajak terutangnya. Sehingga keaktifan 

dan kepatuhan wajib pajak sangat penting guna meningkatkan penerimaan daerah 

di sektor pajak. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat keaktifan dan kepatuhan wajib pajak serta tingkat pencapaian pajak 

parkir di Kabupaten Semarang. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh 

dari hasil wawancara mengenai persoalan terhadap pajak parkir dan data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, dengan 

metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian 

menunjukkan keaktifan wajib pajak parkir Kabupaten Semarang tahun 2016 s/d 

2018 dapat dikatakan aktif dalam menyetorkan pajaknya dengan rata-rata 

keaktifan melebihi 70% dan rata-rata ketidakpatuhan kurang dari 30%. Sebaliknya 

kepatuhan wajib pajak parkir masih rendah, dibuktikan dengan presentase 

ketidakpatuhan lebih dari 50%. Tingkat pencapaian pajak parkir tahun 2014 s/d 

2018 di Kabupaten Semarang belum efektif, dengan hasil perhitungan rata-rata 

presentase pencapaian 84% dari target. Agar kepatuhan wajib pajak dapat optimal 

sebaiknya petugas pajak BKUD Kabupaten Semarang harus rutin melakukan 

pengawasan dan sosialisasi terhadap wajib pajak parkir. 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Parkir, Kepatuhan Wajib Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengharuskan setiap derah kabupaten/kota untuk menggali sumber 

keuangannya sendiri melalui potensi-potensi yang terdapat di lingkup daerah 

tersebut. Hal ini bertujuan agar pendapatan daerah yang diperoleh dapat lebih 

optimal. Pendapatan daerah tersebut kemudian digunakan untuk membiayai 

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan pendapatan lain-lain. Dari ketiga sumber pendapatan 

tersebut, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang murni berasal 

dari daerah dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah 

tersebut. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu komponen sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. 

Dikutip dari buku Pajak Dearah dan Retribusi Daerah (Siahaan, 2013, 

hal. 9)Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah 

merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah daerah dengan dibuatnya 

peraturan daerah, sehingga wewenang dalam pemungutan pajak daerah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penerimaan pajak daerah digunakan 

untuk membiayai pengeluaran daerah. 

Jenis pajak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten 

Semarang dan dikelola Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten 
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Semarang salah satunya adalah pajak parkir yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan 

perubahannya. (Siahaan, 2013)Pajak parkir dikenakan 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. Pajak parkir dikenakan 

pada pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar 

lahan milik daerah, berbeda dengan retribusi parkir yang dikenakan kepada 

pengguna parkir jika memanfaatkan sebagian lahan dari badan jalan yang 

merupakan fasilitas milik daerah. 

Daerah Kabupaten Semarang menjadi objek penelitian yang dipilih 

penulis karena Kabupaten Semarang merupakan jalur antar kota yang 

berbatasan dengan Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Magelang sehingga banyak tempat usaha yang berdiri dikabupaten semarang, 

seperti tempat makan dan tempat rekreasi. Dan juga semakin banyaknya 

pengguna kendaraan bermotor, hal tersebut merupakan peluang bagi 

pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak parkir yang mampu 

menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang. 

Pada dasarnya ada 19 kecamatan di Kabupaten Semarang. Tetapi 

wilayah pemungutan pajak parkir diperoleh dari 9 kecamatan yaitu : 

kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Bandungan, Bawen, 

Tuntang, Ambarawa, Pringapus, dan Tengaran sesuai dengan data wajib 

pajak parkir. Sedangkan kecamatan Bringin, Sumowono, Bancak, Getasan, 

Suruh, Jambu, Susukan, Banyubiru, Kaliwungu, dan Pabelan tidak terdaftar 

sebagai wajib pajak karena di kecamatan tersebut tidak ada pengadaan 

kegiatan parkir. Hal tersebut dapat terjadi karena kegiatan parkir di 10 

kecamatan tersebut dikelola oleh dinas perhubungan yang masuk ke retribusi 

daerah dan juga dikelola oleh karangtaruna desa setempat. 

Jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar di Kabupaten Semarang tahun 

2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut: 
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Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa 

wajib pajak parkir di BKUD Kabupaten Semarang dari tahun ke tahun tidak 

stabil, tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2017 ke 

tahun 2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu besar seperti jumlah 

wajib pajak di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa disetiap 

tahunnya banyak tempat-tempat baru yang dijadikan sebagai tempat usaha 

ataupun pengusaha parkir yang berkembang di Kabupaten Semarang, 

sehingga penerimaan daerah menjadi semakin bertambah. Dan banyak juga 

tempat usaha yang memiliki lahan parkir mengalami gulung tikar atau 

melakukan pencabutan izin usaha, sehingga berakibat pada menurunnya 

jumlah wajib pajak parkir. 

Sistem pemungutan pajak pakir di Kabupaten Semarang menganut self 

assessment system, dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan 

menyetorkan pajaknya sendiri. Selain itu pajak reklame dan pajak air tanah 

di Kabupaten Semarang menganut sistem official assessment, yang artinya 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sistem official 

assessment juga menuntut kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajak 

terutangnya. Keaktifan dan kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan sistem self assessment dan sistem official assessment, karena 

dengan adanya wajib pajak yang aktif dan patuh dalam melaporkan dan 

menyetorkan pajak merupakan salah satu bentuk perwujudan peran serta 

masyarakat khususnya wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah. 
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Melihat akan pentingnya keaktifan dan kepatuhan wajib pajak 

terhadap penerimaan daerah, maka penulis ingin mengetahui seberapa besar 

tingkat keaktifan dan kepatuhan wajib pajak parkir di Kabupaten Semarang 

serta ketercapaian penerimaan pajak parkir di Kabupaten Semarang dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari BKUD Kabupaten Semarang. 

Dengan demikian, penulis mengambil judul :“ANALISIS KEAKTIFAN 

DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARKIR DI KABUPATEN 

SEMARANG TAHUN 2016 S/D 2018” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah dalam laporan 

tugas akhir ini : 

1. Bagaimana tingkat keaktifan dan kepatuhan wajib pajak parkir tahun 2016 

sampai dengan 2018 di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana tingkat pencapaian penerimaan pajak parkir terhadap target 

yang sudah ditetapkan tahun 2014 sampai dengan 2018? 

3. Apa saja persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak parkir di 

Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui tingkat keaktifan dan kepatuhan wajib pajak parkir di 

Kabupaten Semarang 

2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pajak parkir di Kabupaten 

Semarang 

3. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam 

pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Semarang 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi BKUD Kabupaten Semarang 

Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan pajak parkir yang bertujuan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. 
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2. Bagi pembaca  

Tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

pengetahuan dibidang pajak daerah, khususnya mengenai pajak parkir di 

Kabupaten Semarang. 

 

3. Bagi penulis 

Penulisan tugas akhir ini digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan 

gelar Ahli Madya dan menambah pengetahuan sehingga bermanfaat 

dikemudian hari. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah memahami isi 

laporan yang penulis kerjakan. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika 

penulisan agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi 

laporan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi materi/teori berdasarkan jurnal, buku, dan 

undang-undang sebagai pedoman yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas.  

 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN 

Gambaran umum memberikan informasi dimana penulis 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) seperti profil 

instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan 

fungsi perangkat daerah. Metode penulisan meliputi jenis 

data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan 

masalah. 

 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan 

tentang hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dasar Perpajakan Secara Umum 

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik atau 

kontraprestasi secara langsung, iuran tersebut dapat digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016, hal. 3) 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Iuran berupa uang yang 

dipungut oleh pemerintah pusat/daerah. 

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berlaku serta aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah.  

4. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara/daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 
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Contoh : 

a. Pajak terhadap minuman keras dikenakan tarif yang tinggi 

untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak terhadap barang-barang mewah dikenakan tarif yang 

tinggi untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

(Mardiasmo, 2016, hal. 4) 

 

2.1.3 Pengelompokan pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2016, hal. 7), pengelompokan pajak terdiri 

atas : 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. 

Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

Negara. 
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Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

dan Bea Materai 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. 

Pajak daerah terdiri atas : 

• Pajak propinsi, misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

• Pajak kabupaten/kota, misalnya : Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir 

2.2.5 Sistem pemungutan pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga cara yaitu : 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan yang member wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Sedangkan wajib pajak bersifat pasif 

dalam menentukan pajak terutang, dan pajak terutang timbul 

setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk mentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Wajib pajak berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor 

dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, sedangkan 

pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

(Mardiasmo, 2016, hal. 9) 
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Pajak parkir di Kabupaten Semarang menganut sistem 

pemungutan pajak self assessment yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012, dimana wajib 

pajak parkir menentukan sendri besarnya pajak yang terutang 

dengan menghitung sendiri pendapatan pajaknya dalam sebulan 

sesuai dngan ketentuan, lalu melaporkan pendapatan tersebut ke 

BKUD dengan mengisi formulir SPTPD. Setelah terbitnya SKPD 

wajib pajak dapat melakukan setor bayar ke kas daerah melalui 

bank yang ditunjuk. 

 

2.2 Keaktifan dan Kepatuhan Wajib Pajak 

2.2.1 Definisi keaktifan dan kepatuhan wajib pajak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keaktifan 

diambil dari kata aktif yang berarti giat dalam melakukan sesuatu. 

Dapat diartikan bahwa keaktifan wajib pajak merupakan sifat aktif 

atau giat yang dimiliki wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakan dalam hal menghitung, melapor dan membayar pajak. 

Sedangkan menurut (Nurmantu, 2003, hal. 148), definisi 

kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan meaksanakan 

hak perpajakannya. Dengan kata lain wajib pajak harus patuh dan 

taat dalam hal melapor dan membayar pajaknya sesui dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat 

dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga 

menekankan keaktifan wajib pajak untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak. 

 

2.2.2 Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak 

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak antara lain : 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan 
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dalam undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT 

sebelum batas waktu berakhir. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan 

material perpajakan yaitu sesuai isi undang-undang perpajakan 

dan kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. 

Misalnya wajib pajak harus mengisi SPT dengan jujur dan 

benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 

melaporkan tepat waktu. 

(Nurmantu, 2003) 

 

2.2.3 Keaktifan dan kepatuhan wajib pajak parkir di Kabupaten 

Semarang 

Di Kabupaten Semarang, sistem pemungutan pajak parkir 

menggunakan sistem self assessment yang berarti wajib pajak 

memiliki wewenang untuk menentukan sendiri pajak terutangnya 

sehingga wajib pajak dituntut harus berperan aktif dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya self 

assessment system keaktifan dari wajib pajak sangat diperlukan 

agar sistem ini dapat berjalan dengan semestinya. Keaktifan wajib 

pajak akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

melapor dan membayar pajak terutangnya yang secara otomatis 

akan mempengaruhi penerimaan pajak parkir. 

Keaktifan wajib pajak diukur dengan cara menghitung 

presentase keaktifan dan presentase ketidakaktifan, sehingga dapat 

diketahui presentase wajib pajak yang aktif menyetorkan pajaknya 

dan wajib pajak yang tidak aktif menyetorkan pajaknya. Presentase 

tersebut dihitung dengan rumus yang diperoleh dari Lampiran 1 

Surat Edaran Wajib Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 sebagai 

berikut : 
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Kepatuhan wajib pajak parkir di Kabupaten Semarang 

diukur melalui seberapa banyak wajib pajak yang aktif 

membayarkan pajaknya. Batas pembayaran pajak parkir di 

Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4 Tahun 2012, yaitu paling lambat tanggal 15 

bulan berikutnya. Sebelum wajib pajak parkir melakukan setor 

bayar, wajib pajak harus melakukan pelaporan pendapatan pajak 

parkir perbulan terlebih dahulu menggunakan formulir SPTPD. 

Setelah melaporkan pendapatan sebulan, pihak BKUD menerbitkan 

SKPD yang nantinya digunakan wajib pajak untuk melakukan 

setor bayar melalui bank yang ditunjuk . 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menghitung 

kepatuhan wajib pajak parkir dengan mengelompokan wajib pajak 

menjadi 2 kategori antara lain wajib pajak patuh yang membayar 

pajak kurang dari tanggal 15 bulan berikutnya dan wajib pajak 

tidak patuh yang membayar pajak melebihi tanggal 15 bulan 

berikutnya. Untuk mengetahui presentase kepatuhan wajib pajak 

parkir pada akhir tahun, penulis menggunakan rumus yang 
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diperoleh dari Lampiran 1 Surat Edaran Wajib Pajak Nomor SE-

18/PJ.22/2006 yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

2.3 Pajak Daerah Kabupaten Semarang 

Pajak daerah di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012, Nomor 

12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Pajak daerah 

merupakan 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. 
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2.3.1 Jenis-jenis pajak daerah 

Jenis pajak daerah Kabupaten Semarang diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2012, 

antara lain : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.3.2 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Semarang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 

Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah, 

tariff pajak daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut : 
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2.4 Pajak Parkir Kabupaten Semarang 

Pajak parkir diatur berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan perubahannya. 

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
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kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah 

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, 

dengan kata lain pajak yang dipungut sebagai pembayaran atas 

penyelenggaraan parkir. 

 

2.4.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Parkir 

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir 

diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Seperti gedung parkir, pelataran 

parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan 

tempat penitipan kendaraan bermotor 

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak parkir antara 

lain : 

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah. 

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri. 

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik. 

Yang menjadi subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau 

badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan 

yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan tempat parkir. 

  (Siahaan, 2013) 

 

2.4.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Parkir 

Kabupaten Semarang 

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, 

jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir 

dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. 
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Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Semarang No. 12 Tahun 

2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten 

semarang No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah, tarif pajak 

parkir di wilayah Kabupaten Semarang ditetapkan sebesar 15%. 

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan 

pajak parkir. Dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

2.4.3 Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Semarang 

Pemungutan pajak parkir di Kabupaten Semarang diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 

2010. Pajka parkir merupakan jenis pajak yang penentuan pajak 

terutangnya dihitung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SKPD. 

Wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah) wajib untuk melaporkan data pendapatan pajak 

parkir setiap bulan dengan formulir SPTPD dan menyetor pajak 

parkir dengan menggunakan SKPD paling lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya. 

 

2.5 Retribusi daerah dan Retribusi Parkir 

2.5.1 Pengertian retribusi daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 
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2.5.2 Golongan retribusi daerah 

Retribusi terdiri dari tiga golongan jasa sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, antara lain : 

1. Retribusi Jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan.Jasa umum meliputi pelayanan 

kesehatan dan persampahan, yang dikecualikan adalah jasa 

urusan umum pemerintahan. 

2. Jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. 

Jasa usaha meliputi penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai 

oleh pemerintah daerah, penyedia tempat penginapan, usaha 

bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan 

bibit. 

3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

 

2.5.3 Retribusi Parkir 

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis dari jasa umum 

dan jasa usaha. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

sebagai retribusi jasa umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan 

umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya parkir di 

pinggir jalan umum atau jalan raya. Sedangkan objek retribusi 
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tempat khusus parkir sebagai retribusi jasa usaha adalah pelayanan 

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola 

oleh pemerintah daerah, misalnya tempat parkir di pasar 

tradisional. 

(Siahaan, 2013, hal. 631) 

 

 

2.6 Pencapaian Pajak Parkir 

Pencapaian pajak parkir dikatakan efektif apabila realisasi pajak 

parkir dapat mencapai/melebihi target yang telah ditetapkan, sebaliknya 

pencapaian pajak parkir dikatakan tidak efektif apabila realisasi tidak 

dapat mencapai target yang ditetapkan.  

Untuk mengetahui presentase pencapaian pajak parkir di 

Kabupaten Semarang, penulis menghitung dengan rumus yang didapat 

dari Lampiran 1 Surat Edaran Wajib Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006, 

dengan begitu hasil dari presentase pencapaian dapat dibandingkan dari 

tahun ketahun. Berikut rumus pencapaian pajak parkir : 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum 

Badan Keuangan Daerah (BKUD) kabupaten Semarang merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pengelolaan di bidang 

keuangan dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang.  BKUD 

Kabupaten Semarang memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah. BKUD Kabupaten Semarang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 55 

Ungaran 50511. 

 

3.1.1 Visi dan misi BKUD Kabupaten Semarang 

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai 

berikut : 

“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan 

efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” 

Dalam rangaka mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah 

tersebut, maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada aspek pembinaan 

dan pengembangan yaitu sebagai berikut : 

a. Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

c. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah. 

d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara proporsional 

sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. 
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3.1.2 Struktur organisasi BKUD Kabupaten Semarang 

Struktur organisasi BKUD diatur dalam Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Semarang dibantu oleh : 

- Sekretaris 

- Kepala Bidang Anggaran 

- Kepala Bidang Pendapatan  

- Kepala Bidang Pajak Daerah 

- Kepala Bidang Perbendaharaan  

- Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah 

Struktur  OrganisasiBadan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang 

sebagai berikut : ( lihat gambar 3.1 ) 
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Gambar 3.1 

Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Semarang 

 

 

 

 Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2019 
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3.1.3 Tugas pokok dan fungsi BKUD Kabupaten Semarang 

1) Kepala Badan Keuangan 

Kepala BKUD bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

di lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Untuk 

melaksanakan tugas pokok kepala BKUD mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di badan keuangan 

daerah 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di badan keuangan daerah 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

2) Sekretariat 

Sekretariat melaksanakan tugas pokok di bidang penyusunan 

perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan administrasi 

umum dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas 

pokok sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah 

tangga dinas 

b. Pengelolaan administrasi keuangan dinas selaku SKPD dan 

SKPKD 

c. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dinas 

3) Bidang Anggaran. 

Bidang Anggaran memiliki tugas pokok di bidang Anggaran. Dalam 

melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis Bidang Anggaran 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran 

c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Anggaran 
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4) Bidang Pendapatan 

Bidang Pendapatan memiliki tugas pokok di bidang pendapatan. 

Dalam melaksanakan tugas bidang pendapatan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis Bidang Pendapatan 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan 

c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pendapatan 

5) Bidang Perbendaharaan  

Bidang Perbendaharaan melaksanakan tugas pokok di bidang 

Perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis Bidang Perbendaharaan dan 

Akuntansi 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan 

dan Akuntansi 

c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 

6) Bidang  Pajak Daerah 

Bidang Pajak Daerah melaksanakan tugas pokok di bidang Pajak 

Daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang pajak daerah 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan tekhnis Bidang Pajak Daerah 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah 

c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Pajak Daerah 

7) Bidang  Pengelolaan Aset Daerah 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok di bidang 

Pengelolaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas bidang 

pengelolaan aset daerah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan tekhnis Bidang 

Pengelolaan Kebutuhan Aset Daerah 
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b. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan tekhnis Bidang 

Inventarisasi dan Evaluasi Aset Daerah 

c. Penyusunan dan Perumusan bahan kebijakan tekhnis Bidang 

Pemeliharaan dan Pemberdayaan Aset Daerah 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis data 

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis menggunakan data primer dan 

data sekunder sebagai berikut : 

a. Data primer 

Data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara secara langsung 

dengan pegawai BKUD Kabupaten Semarang mengenai persoalan 

yang terjadi terkait pengelolaan pajak parkir di Kabupaten 

Semarang. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut oleh kantor 

dan disajikan oleh pengumpul data primer atau orang lain. Data 

sekunder tersebut meliputi data laporan pendapatan yang diperoleh 

dari bidang pendapatan, data target realisasi pajak parkir dan data 

realisasi per wajib pajak yang diperoleh dari bidang pembayaran 

dan penagihan. 

 

3.2.2 Metode pengumpulan data 

Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 

menyusun tugas akhir, yaitu : 

a. Metode wawancara 

Melalui metode ini data dapat diperoleh melalui tanya jawab secara 

langsung dengan Bapak Adhi Dharma Setiawan, AP, MH., selaku 

kepala sub bidang pembayaran dan penagihan di BKUD mengenai 

persoalan pajak parkir. 
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b. Metode kepustakaan 

Melalui metode ini data diperoleh dengan cara membaca peraturan 

daerah, undang-undang, buku yang berkaitan dengan pajak daerah 

dan literatur lain yang berhubungan dengan pajak parkir. 

 

3.2.3 Metode analisis data 

Dalam penulisan tugas akhir ini, data yang sudah diperoleh akan 

dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan 

metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kuantitatif berupa 

bilangan, seperti angka target dan realisasi pajak parkir yang digunakan 

untuk mengetahui presentase ketercapaian pajak parkir dan jumlah 

wajib pajak untuk mengetahui tingkat keaktifan dan kepatuhan wajib 

pajak parkir di BKUD Kabupaten Semarang. Analisis data kualitatif 

berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai BKUD 

Kabupaten Semarang terkait dengan pajak parkir. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Tingkat Keaktifan dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016 s/d 

Tahun 2018 di Kabupaten Semarang 

 

4.1.1 Keaktifan wajib pajak parkir 

Keaktifan wajib pajak ditandai dengan wajib pajak setor dan tidak 

setor. Wajib pajak yang aktif adalah wajib pajak yang menyetorkan 

pajaknya, baik menyetorkan terlambat maupun tepat waktu. Sedangkan 

wajib pajak yang tidak aktif adalah wajib pajak yang tidak menyetorkan 

pajaknya sama sekali. Untuk mengetahui presentase keaktifan dan 

presentase ketidakaktifan, maka dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

• Presentase Keaktifan  

 

 

• Presentase Ketidakaktifan  
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 Berdasarkan tabel 4.1   Tingkat keaktifan wajib pajak parkir di 

Kabupaten Semarang dilihat dari seberapa banyak wajib pajak yang 

melakukan pembayaran pajak di BKUD Kabupaten Semarang selama 3 

tahun terakhir. Wajib pajak parkir di Kabupaten Semarang pada tahun 

2016 sampai dengan 2018 dapat dikatakan aktif dalam hal membayar 

/menyetorkan pajaknya, karena pada akhir tahun rata-rata presentase 

keaktifan lebih dari 70% dan rata-rata presentase ketidakaktifan kurang 

dari 30%. 

 Pada akhir tahun 2016 jumlah wajib pajak sebanyak 744 wajib 

pajak, meliputi 545 wajib pajak yang setor dan 199 wajib pajak yang 

tidak menyetorkan pajaknya. Di akhir tahun 2017 jumlah wajib pajak 

mengalami penurunan menjadi 612 wajib pajak, meliputi 504 wajib 

pajak yang setor dan 108 wajib pajak yang tidak setor pajak. Sedangkan 

di akhir tahun 2018 total wajib pajak parkir sebanyak 624 wajib pajak, 

meliputi 512 wajib pajak yang menyetorkan pajaknya dan 112 wajib 

pajak yang tidak menyetorkan pajaknya.  

 Dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kecamatan 

yang memiliki wajib pajak terbanyak adalah kecamatan Ungaran Barat 

dengan total wajib pajak tahun 2016 sebanyak 252 wajib pajak, tahun 

2017 sebanyak 216 wajib pajak, dan tahun 2018 sebanyak 204 wajib 

pajak. Hal tersebut dikarenakan kecamatan Ungaran Barat terletak di 

jalan raya Semarang-Solo dan Semarang-Magelang, sehingga terdapat 

potensi pajak parkir yang besar di kecamatan tersebut. Sedangkan di 

kecamatan Pringapus pada tahun 2017 dan di kecamatan Tengaran 

tahun 2016 dan 2018 tidak terdapat wajib pajak karena wajib pajak di 

kecamatan tersebut tidak melaporkan pajaknya di BKUD Kabupaten 

Semarang dan pihak BKUD juga kurang maksimal dalam menggali 

potensi pajak parkir di kecamatan Pringapus dan Tengaran. 
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4.1.2 Kepatuhan wajib pajak parkir 

Kepatuhan wajib pajak parkir ditandai dengan wajib pajak yang 

tidak terlambat dan wajib pajak yang terlambat saat 

membayar/menyetor pajaknya. Batas pembayaran pajak parkir di 

Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk 

mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak parkir, penulis 

mengelompokkan wajib pajak parkir menjadi 2 kategori wajib pajak 

yaitu: 

• Wajib Pajak Patuh : wajib pajak yang melakukan setor bayar  

kurang dari tanggal 15 bulan berikutnya. 

• Wajib Pajak Tidak Patuh : wajib pajak yang melakukan setor bayar 

 melebihi tanggal  15 bulan berikutnya. 

 

 Untuk menghitung presentase kepatuhan dan presentase 

ketidakpatuhan pada akhir tahun dapat menggunakan rumus berikut : 

 

• Presentase kepatuhan 

 

 

• Presentase Ketidakpatuhan 
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Berdasarkan tabel 4.2   Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat 

dari berapa banyak wajib pajak yang patuh dan tidak patuh dalam 

melakukan setor bayar pajak parkir di BKUD Kabupaten Semarang. 

Pada tahun 2016, dari 545 wajib pajak terdapat presentase kepatuhan 

sebesar 46% dan presentase ketidakpatuhan sebesar 54%. Tahun 2017 

jumlah wajib pajak yang melakukan setor bayar sebanyak 504 wajib 

pajak dengan presentase kepatuhan sebesar 39% dan presentase 

ketidakpatuhan sebesar 61%. Sedangkan di tahun 2018 ada 512 wajib 

pajak yang melakukan setor bayar pajak parkir, angka tersebut meliputi 

presentase keaktifan sebesar 37% dan presentase ketidakpatuhan 

sebesar 63%. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak parkir di Kabupaten Semarang pada tahun 2016 sampai 

dengan 2018 masih rendah, ditunjukkan dengan presentase 

ketidakpatuhan masih melebihi 50%. Menurut kepala sub bidang 

pembayaran dan penagihan BKUD Kabupaten Semarang, rendahnya 

kepatuhan wajib pajak parkir disebabkan karena kurangnya 

pemberitahuan atau penyuluhan terhadap wajib pajak parkir tentang 

peraturan yang terkait dengan pajak parkir, seperti tanggal pelaporan 

data pendapatan bulanan pajak parkir dan batas setor bayar pajak parkir. 

 

4.2 Analisis Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten 

Semarang Tahun 2014 sampai dengan 2018 

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase pencapaian penerimaan 

pajak parkir yaitu : 
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Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 pencapaian pajak 

parkir dapat dikatakan efektif, karena presentase pencapaian mencapai 113% 

dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp 107.923.929,00. 

Tahun 2015 presentase pencapaian pajak parkir sebesar 93% dari target, 

namun realisasi pajak pakir mengalami kenaikan dengan selisih Rp 

31.193.164,00 sehingga menjadi Rp 139.117.093,00. Sama halnya di tahun 

2016 realisasi meningkat sebesar Rp 608.802,00 sehingga menjadi Rp 

139.725.895,00, tetapi presentase pencapaian hanya sebesar 56% dari target. 

Tahun 2017 presentase pencapaian pajak parkir mencapai 92% dari target 

yang ditetapkan dan realisasi pajak parkir juga menurun sebesar Rp 

1.863.795,00 menjadi Rp 137.862.100,00. Dan tahun 2018 realisasi pajak 

parkir kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 43.652.163,00 sehingga 

menjadi Rp 181.514.263,00 tetapi presentase pencapaian pajak parkir hanya 

sebesar 64% dari target yang ditetapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian pajak parkir terhadap target 

pajak parkir di Kabupaten Semarang belum efektif, karena selama 5 tahun 

hanya tahun 2014 saja yang presentase pencapaiannya melebihi 100% dan 

dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 hanya memiliki rata-rata 

presentase 84% dari target. Hal tersebut dikarenakan target pajak parkir yang 

ditetapkan oleh BKUD Kabupaten Semarang pada tahun 2015, 2016 dan 
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2018 sulit tercapai, lantaran total realisasi pajak parkir pada tahun 

sebelumnya tersapat selisih yang signifikan pada realisasi tahun tersebut. Dan 

mengakibatkan realisasi atau pendapatan dari tahun ke tahun tidak dapat 

mencapai target.  

Berdasarkan wawancara dengan pak Adhi Dharma Setiawan, AP, 

MH., selaku kepala sub bidang pembayaran dan penagihan di BKUD 

Kabupaten Semarang. Target yang ditetapkan oleh bidang pendapatan tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada, karena bidang pendapatan tidak terjun 

langsung ke lapangan sehingga mereka tidak tahu persoalan yang terjadi di 

lapangan.Tidak terpenuhinya target pajak parkir di Kabupaten Semarang juga 

dapat disebabkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak parkir dalam hal 

membayar pajak. Walaupun keaktifan wajib pajak parkir dapat dikatakan 

cukup optimal, tetapi wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk 

membayarkan pajak tepat waktu. Apabila wajib pajak tidak memiliki 

kesadaran / tidak patuh dalam melapor dan membayar pajak, maka dapat 

berpengaruh pada rendahnya penerimaan pajak parkir dan tidak terpenuhinya 

target penerimaan pajak parkir sehingga berimbas pada penerimaan pajak 

daerah Kabupaten Semarang. 

 

4.3 Persoalan Dalam Pengelolaan Pajak Parkir di Kabupaten Semarang 

Berdasarkan data yang dimiliki BKUD Kabupaten Semarang dan hasil 

wawancara dengan bapak Adhi Dharma Setiawan, AP, MH., selaku kepala 

sub bidang pembayaran dan pengihan, dalam pengelolaan pajak parkir masih 

banyak persoalan yang harus dihadapi oleh BKUD Kabupaten Semarang 

diantaranya : 

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak parkir, sehingga 

perlu dilakukan sosialisasi terhadap pengusaha parkir atau petugas 

parkir. 

2. Dinas perhubungan yang seharusnya hanya melakukan pemungutan 

retribusi parkir yang memanfaatkan lahan pemerintah daerah, juga 

melakukan pemungutan  kepada wajib pajak yang memiliki kantong-
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kantong atau tempat parkir sendiri. Sehingga pendapatan yang 

seharusnya masuk ke pendapatan pajak parkir menjadi pendapatan 

retribusi parkir, karena wajib pajak membayarkannya ke dinas 

perhubungan. 

3. Wajib pajak lebih memilih menyetorkan pendapatan parkirnya ke Dinas 

Perhubungan, karena proses setornya mudah dengan petugas 

mendatangi langsung petugas parkir dua atau tiga hari sekali dan tidak 

terdapat administrasi apapun. Sedangkan apabila setor melalui BKUD 

cukup rumit, wajib pajak harus mengisi SPTPD pendapatan perhari dan 

harus mengumpulkan hasil parkir selama satu bulan baru dapat 

disetorkan ke BKUD. 

4. Ada kecenderungan dari pihak kepolisian yang seringkali menganggap 

lahan parkir mengganggu lalulintas, padahal lahan parkir tersebut sudah 

milik pribadi. Hal tersebut kemudian menjadi obyekan ketika timbul 

kemacetan yang disebabkan oleh lahan parkir petugas parkir dipanggil 

pihak kepolisian dan diberi sanksi, apabila ingin terbebas mereka harus 

membayar/menebus ke pihak kepolisian. Maka dari itu uang yang 

seharusnya untuk membayar pajak parkir digunakan untuk menebus 

petugas-petugas parkir yang dipanggil kepolisian. 

5. Potensi penerimaan pajak parkir di pabrik ditargetkan tinggi, tetapi 

kenyataannya lahan parkir tersebut hanya digunakan oleh karyawan 

pabrik saja dan tidak ada batasan jam sehingga pendapatan parkir stabil. 

6. Tidak ada batasan minimum pemungutan pajak parkir di Kabupaten 

Semarang, sehingga jika ada wajib pajak yang memperoleh penghasilan 

pajak parkir yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya maka 

tidak dipungut pajak. Hal ini berkaitan dengan kebijakan di BKUD 

Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk melindungi rakyat kecil. 

7. Tidak efektifnya ketercapaian pajak parkir karena target yang 

ditetapkan oleh bidang pendapatan terlalu tinggi dan tidak sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disebabkan 

bidang pendapatan yang tidak percaya tentang apa yang di ungkapkan 
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oleh bidang perpajakan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap 

wajib pajak terkait kendala pengelolaan parkir, seperti wajib pajak 

parkir memilih untuk menyetorkan pendapatan ke dinas perhubungan. 

Bidang pendapatan hanya tahu bahwa pajak parkir memiliki potensi 

yang besar sehingga mereka menetapkan target yang tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang pajak parkir di Kabupaten Semarang, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat keaktifan wajib pajak dalam hal membayar pajak parkir di 

Kabupaten Semarang tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah cukup 

optimal, karena rata-rata presentase keaktifan akhir tahun melebihi 70 

persen dan rata-rata presentase ketidakaktifan kurang dari 30 persen.  

2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak parkir tahun 2016 sampai dengan 

2018, ditunjukan dengan presentase ketidakpatuhan masih diatas 50 

persen dan presentase kepatuhan tidak mencapai 50 persen. 

3. Pencapaian realisasi pajak parkir terhadap target yang ditetapkan belum 

efektif. Dilihat dari tahun 2014 sampai dengan 2018, penerimaan wajib 

pajak parkir hanya memiliki rata-rata presentase 84 persen dari target. 

4. Masih terdapat persoalan dalam pengelolaan pajak parkir. Salah satunya 

penetapan target pajak parkir terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan, sehingga dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2018 realisasi pajak parkir tidak memenuhi target yang 

ditetapkan. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi wajib pajak 

Sebagai warga Negara yang baik, sebaiknya wajib pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan, khususnya membayar pajak tepat waktu. Dengan 

melaksanakan kewajiban perpajakan maka wajib pajak berperan dalam 

meningkatkan pendapatan daerah. 
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2. Bagi BKUD Kabupaten Semarang 

− Sebaiknya pegawai bidang pendapatan dan bidang pembayaran dan 

penagihan melakukan evaluasi setiap tahunnya, agar penetapan 

target dapat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. 

− Diharapkan melakukan sosialisasi pentingnya melaksanakan 

kewajiban perpajakan, khususnya pajak daerah yang berguna untuk 

pembagunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

− Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan 

sosialisasi dengan pengelola parkir dan pihak yang 

menyelenggarakan usaha parkir. 

− Petugas pajak BKUD melakukan pengawasan dengan terjun 

langsung ke lapangan. 
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