
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua 

bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi 

sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya. Adapun golongan yang 

termasuk dalam Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa 

Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. 

Salah satu jenis dari Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Terminal di mana 

objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf d 

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

UU PDRD adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di 

lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada hal 

tersebut di atas, adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atas dikelola oleh 

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (Pasal 131 UU PDRD).  Sejalan 

dengan hal tersebut maka dengan adanya Retribusi Terminal erat hubungannya 

dengan pelayanan parkir. Pelayanan parkir dimanfaatkan guna mewujudkan 

penataan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan kelancaran lalu lintas.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan pada pasal 

23 mengenai fasilitas parkir bahwa, parkir untuk umum diselenggarakan luar 
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ruang milik jalan dan dalam ruang  milik jalan. Sebagaimana yang dimaksud pada 

penyelengaraan parkir luar milik jalan yang salah satunya termasuk terminal 

diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya. 

Parkir di luar milik jalan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: a) Tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan 

manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya; b) Memberikan tanda bukti 

pembayaran yang sah berdasarkan yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota. 

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki 

posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan 

pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk 

terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka di 

tempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakannya terminal. 

Saat ini, Kota Bandung memiliki terminal antar kota dan provinsi, salah 

satunya terminal Cicaheum. Terminal Cicaheum merupakan terminal utama 

kendaraan angkutan umum yang terletak di sebelah timur Kota Bandung. Sebagai 

salah satu prasarana transportasi, terminal Cicaheum mempunyai fungsi untuk 

melayani pergerakan penduduk Kota Bandung dan luar Kota Bandung yang 

menggunakan kendaraan angkutan umum. Terminal Cicaheum berada di antara 

pusat perdagangan dan berada pada jalur utama arah pergerakan timur Kota 

Bandung dengan intensitas kegiatan yang tinggi dan kawasan pemukiman yang 

sangat padat penduduknya, sehingga volume lalu lintas yang melewati ruas jalan 

di kawasan ini cukup tinggi. Menurut Warpani (2003: 23) dalam bukunya yang 

berjudul Pengelolaaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, 
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”Terjadinya peningkatan volume lalu lintas disekitar Terminal Cicaheum, 

disebabkan pula oleh kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal yang 

sering sekali menimbulkan persoalan perangkutan seperti antrian kendaraan dan 

kemacetan lalu lintas”.  

Selain dari itu, subjek dari retribusi terminal belum secara optimal 

mendapatkan hak atas pelayanan parkir di terminal Cicaheum, dan juga dari 

beberapa informasi yang didapatkan bahwa kapasitas terminal Cicaheum yang 

dimana termasuk pada Terminal Tipe A, nyatanya sudah tidak mampu untuk 

menampung kegiatan memindahkan/menurunkan penumpang antar kota.  

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  31 Tahun 1995 Tentang 

Terminal Transportasi Jalan Pasal 11 Huruf d bahwa, “Luas lahan yang tersedia 

sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di 

Pulau lainnya”. Sedangkan saat ini luas lahan dari terminal Cicaheum adalah: 

Tabel 1.1 

Luas Lahan Terminal Cicaheum Kota Bandung 

NO NAMA TERMINAL LOKASI LUAS LAHAN (M
2
) PENGELOLA 

1. Terminal Cicaheum Jln. A. Yani 7.500 DISHUB 

2. Terminal Non Bis 

Cicaheum 

Jln. A. Yani 4.000 DISHUB 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal 

Cicaheum Kota Bandung 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung 

 

Selain itu, kumuhnya kawasan terminal Cicaheum Kota Bandung ini 

disebabkan oleh kurang teraturnya tempat-tempat perdagangan yang terdapat di 

dalam terminal, sehingga sirkulasi parkir kendaraan berupa bus di dalam terminal 

itu sendiri tidak mendapatkan haknya secara optimal.  Kurangnya kapasitas dari 

daya tampung bagi kendaraan umum di terminal Cicaheum ini sehingga 

kendaraan umum tersebut membuat pangkalan baru di sekitar bahu jalan untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang. 

NO 
TAHUN 

ANGGARAN 
URAIAN 

TARGET 

PENERIMAAN 

REALISASI 

PENERIMAAN 
PROSENTASE 

1. 2013 

Terminal Bis 

Cicaheum 
Rp. 889.200.000 

 

Rp  307,755,000 

 

40,42 % 

Terminal Non 

Bis Cicaheum 
Rp. 633.600.000 

 

Rp  276,909,000  

 

45,75 % 

2. 2014 

Terminal Bis 

Cicaheum 
Rp. 782.496.000 Rp. 513.454.000 65,62 % 

Terminal Non 

Bis Cicaheum 

                         

Rp. 696.960.000 

 

Rp. 515.374.500 73,95 % 

3. 2015 

Terminal Bis 

Cicaheum 

 

Rp. 782.496.000 

 

 

Rp. 527,323,000  

 

67,39 % 

Terminal Non 

Bis Cicaheum 

 

Rp. 696.960.000 

 

Rp. 521.678.000 65,62 % 
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Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh 

Pemungutan Retribusi Terminal Atas Kendaraan Umum Terhadap Kualitas 

Pelayanan Parkir Terminal Cicaheum Dinas Perhubngan Kota Bandung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu 

adanya identifikasi masalah untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini 

peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Adanya ketidaksesuaian luas dari Terminal Cicaheum Kota Bandung 

sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, yang dimana 

Terminal Cicaheum Kota Bandung ini termasuk Terminal Tipe A dan 

seharusnya luas dari Terminal Tipe A ini adalah 5 ha tetapi saat ini luas 

dari Terminal Cicaheum Kota Bandung hanya 1,1 ha disertai dengan 

bertambahnya volume kendaraan, sehingga tidak dapat menampung 

kendaraan sebagaimana mestinya. 

2. Kurangnya penataan kawasan Terminal Cicaheum, yakni kurang 

teraturnya tempat-tempat perdagangan di kawasan Terminal Cicaheum 

sehingga sirkulasi parkir kendaraan didalam terminal itu sendiri tidak 

mendapatkan haknya secara optimal. 

3. Masih kurangnya pelayanan parkir dari pihak Dinas Perhubungan terkait 

dengan penerimaan dari pemungutan retribusi yang diterima, sehingga 
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kendaraan umum membuat pangkalan parkir baru di daerah yang tidak 

seharusnya (bahu jalan). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan 

umum  pada asas keadilan terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan 

umum  pada asas ekonomis terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan 

umum  pada asas finansial terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan 

umum terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal Cicaheum Dinas 

Perhubungan Kota Bandung? 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  

1. Maksud Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang 

berkaitan dengan pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan 
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umum terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal Cicaheum Dinas 

Perhubungan Kota Bandung. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi terminal atas 

kendaraan umum  pada asas keadilan terhadap kualitas pelayanan 

parkir Terminal Dinas Perhubungan Cicaheum Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi terminal atas 

kendaraan umum  pada asas ekonomis terhadap kualitas pelayanan 

parkir Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi terminal atas 

kendaraan umum  pada asas finansial terhadap kualitas pelayanan 

parkir Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi terminal atas 

kendaraan umum terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa: 
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1. Kegunaan Praktis  

Bahwa penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan 

menginterpretasikan data agar memperoleh informasi yang dibutuhkan 

mengenai pengaruh pemungutan Retribusi Terminal atas kendaraan umum 

terhadap kualitas pelayanan parkir di Terminal Cicaheum Kota Bandung. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Kepentingan Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta untuk pengembangan keilmuan dalam bidang 

perpajakan. 

b. Bagi Peneliti  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan 

pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang Retribusi, khususnya 

mengenai pengaruh pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum 

terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan 

Kota Bandung. 

c. Pengambilan Keputusan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya pada Dinas Perhubungan Kota 

Bandung dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dimasa 

mendatang. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang 

dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka 

pemikiran berupa teori serta pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak 

dapat diragukan lagi, berkaitan dengan topik yang peneliti ajukkan, maka peneliti 

mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat ahli. 

Penerimaan retribusi daerah adalah salah satu komponen penting dalam PAD 

(Pendapatan Asli Daerah). Kontribusi yang besar pada sektor tersebut menjadi 

penting karena merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai 

kegiatan daerah seperti penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Pemungutan menurut Muhammad Zain (2005: 12) dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Perpajakan bahwa, “Pemungutan diperuntukan bagi 

keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan”. 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 yang dimaksud 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek 

subjek pajak atau retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau wajib retribusi 

serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan 

bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari 

masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan 

subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.  
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Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Pasal 1 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan/jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan. Melihat dari 

definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas pelayanan/jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Menurut Syaripuddin (2010: 34) dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan 

Retribusi Terminal bahwa, “Retribusi Terminal adalah Retribusi Jasa Usaha yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa 

layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan 

kendaraan umum”.  

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan Pasal 1 

bahwa, retribusi terminal  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

penggunaan dan atau menikmati fasilitas terminal yang disediakan dan atau di 

berikan oleh Pemerintah Daerah. 

Adapun asas-prinsip pemungutan pajak dan/atau retribusi menurut Oyok 

Abuyamin (2015: 5) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Pusat & Daerah 

yaitu: 

1. Asas Keadilan 

2. Asas Yuridis 
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3. Asas Ekonomis  

4. Asas Finansial 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

peneliti hanya mengambil tiga yang yang berkaitan dengan pemungutan Retribusi 

diantaranya: 

1. Asas Keadilan 

Yaitu Hukum Pajak dan/atau Retribusi haruslah mengabdi kepada 

terwujudnya keadilan.  

2. Asas Ekonomis 

Fungsi regulator dari Pajak dan/atau Retribusi adalah merupakan fungsi 

yang ditujukan untuk mengatur politik perekonomian. 

3. Asas Finansial  

Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi oleh Negara adalah tujuan 

menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk biaya anggaran Negara.  

Dalam rangka merealisasikan dari hasil pemungutan retribusi terminal, maka 

pihak Dinas Perhubungan harus berusaha agar kualitas pelayan parkir dapat lebih 

ditingkatkan lagi. Kualitas jasa dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan keputusan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa yang 

diterima pelanggan. 

Kata kualitas mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia dalam Hardiyansyah (2011: 39) dalam bukunya yang berjudul Kualitas 

Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya bahwa, 
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kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu; (2) derajat atau taraf 

(kepandaian, kecakapan, dsb); atau mutu. 

Kualitas pelayanan atau jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi 

masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Nilai kualitas pelayanan tergantung pada 

kemampuan perusahaan dan staffnya dalam memenuhi harapan pelanggan/ 

pengunjung secara konsisten. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan Pasal 1 

bahwa, Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah juga dalam pasal 1 menyebutkan bahwa 

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat 

dan ditinggakan pengemudinya. 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka kualitas 

pelayanan perparkiran ini dapat diartikan sebagai hasil kerja atau kemampuan 

kerja pelayanan perparkiran yang diperlihatkan petugas atau instansi pengelola 

perparkiran. 

Menurut Zeithmal dalam Hardiyansyah (2011: 46-47) dalam bukunya yang 

berjudul Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan 

Implementasinya yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis 
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pelayanan/jasa dan berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang menentukan 

kualitas pelayanan, antara lain: 

1. Berwujud (tangibel); 

2. Kehandalan (reliability); 

3. Respon/ketanggapan (responsiveness); 

4. Jaminan (assurance); 

5. Empati (empathy); 

Untuk mempermudah dan memahami kerangka penelitian, maka berikut ini 

penulis menyediakan ringkasan dalam bentuk model-model penelitian sebagai 

berikut: 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 

Pemungutan Retribusi  

(Menurut Oyok Abuyamin  

Tahun 2015) 

 

Asas Keadilan 

Asas Ekonomis 

Asas Finansial 

Variabel Y 

Kualitas Pelayanan Parkir 

(Menurut Zeithmal dalam 

Hardiyansyah Tahun 2011) 

 

Gambar 1.1 
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G. Hipotesis 

Menurut Tukiran, Hidayati (2014: 24) dalam bukunya yang berjudul 

Penelitian Kuantitatif (sebuah pengantar) bahwa, “ hipotesis berasal dari kata hypo 

= kurang dari, dan theis = pendapat. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau 

pendapat yang masih kuang.  

Menurut Sugiyono (2015: 64) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D bahwa: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik”.  

 

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. H0 : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

keadilan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir 

Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

 Ha : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

keadilan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

2. H0 : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

ekonomis tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir 

Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 
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 Ha : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

ekonomis berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

3. H0 : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

finansial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir 

Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung 

 Ha : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum  pada asas 

finansial berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal 

Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung 

4. H0 : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum tidak 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal Cicaheum 

Dinas Perhubungan Kota Bandung. 

 Ha : Pemungutan retribusi terminal atas kendaraan umum berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan parkir Terminal Cicaheum Dinas 

Perhubungan Kota Bandung. 

 


