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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menerapkan konsep otonomi daerah, yang mana dibagi atas daerah-

daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah  kabupaten dan 

kota. Sejak diterapkannya konsep otonomi daerah, tiap-tiap daerah  

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan  

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan   

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi 

daerah agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan 

pelaksanaan otonomi daerah. 

 Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk  

memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan  

pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang  

dapat dijadikan pendapatan asli daerah, Hal ini sangat penting untuk dilakukan 

karena penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor utama 

dalam memenuhi sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 terdiri dari : 
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1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Untuk  menyelenggarakan  pemerintahannya,  daerah  berhak  mengenakan  

pungutan  kepada  masyarakat, yang mana pungutan ini berupa pajak, retribusi 

dan pemungutan lainnya yang harus berdasarkan pada undang-undang. Salah 

satu yang dilalukan pemerintah kota Bandung yaitu pemungutan retribusi jasa 

parkir. Dalam hal ini, retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 

Salah satu komponen penting dalam PAD yaitu penerimaan retribusi 

daerah yang dapat digolongkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha, retribusi perizinan tertentu, retribusi lain-lain. Sedangkan salah satu 

komponen penting dalam penerimaan retribusi ini di kota Bandung yaitu 

retribusi jasa parkir yang tergolong dalam retribusi jasa umum. 

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai 

potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat di daerah. Dalam mewujdkan peran pemerintah daerah tersebut, satu 

hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan 
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pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang 

lebih besar. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

2012 – 2016 

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG 

JENIS PAD 
2012 2013 2014 2015 2016 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

PARKIR 

6.800. 

000.000 

4.903. 

047.000 

6.855. 

000.000 

5.276. 

310.000 

6.855. 

000.000 

5.528. 

338.000 

9.120. 

000.000 

5.071. 

064.500 

89.165. 

000.000 

4.917. 

017.000 

PKB 

1.708. 

750.000 

1.403. 

274.500 

6.887. 

000.000 

5.438. 

314.700 

6.837. 

000.000 

5.464. 

529.000 

8.202. 

500.000 

5.502. 

006.200 

8.235. 

315.000 

4.875. 

361.900 

TERMINAL 

2.897. 

098.000 

1.713. 

022.500 

9.511. 

674.500 

7.000. 

224.840 

9.289. 

028.150 

7.145. 

175.800 

9.882. 

500.000 

6.797. 

058.120 

9.966. 

034.000 

6.706. 

836.900 

TMB 

231.751. 

500 

150.863. 

500 

1.377. 

000.000 

1.046. 

855.000 

1.876. 

999.500 

974.898. 

000 

4.875. 

000.000 

1.001. 

228.500 

4.875. 

000.000 

1.525. 

164.000 

IZIN 

TRAYEK 

304.579. 

163 

5.775. 

000 

30.000. 

000 

80.070. 

000 

80.000. 

000 

80.125. 

000 

120.000. 

000 

107.147. 

000 

120.000. 

000 

76.110. 

000 

JUMLAH 

11.942. 

178.663 

8.175. 

982.500 

24.660. 

674.500 

18.841. 

774.540 

24.938. 

027.650 

19.193. 

065.800 

32.200. 

000.000 

18.478. 

504.320 

112.361. 

349.000 

18.100. 

489.800 

68,46% 76,40% 76,96% 57,39% 16,11% 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tergolong dari retribusi 

jasa umum diatas sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004, salah satu 

pendapatan daerah yang potensial di kota Bandung yaitu retribusi jasa parkir. 

Retribusi ini dianggap potensial karena lahan parkir di Kota Bandung jumlahnya 

relatif banyak dan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Bandung sebagai objek retribusi jasa parkir menjadikan retribusi jasa parkir 

sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial untuk dapat menambah dan 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 



 

4 
 

Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi jasa parkir 

mengalami penurunan setiap tahunnya, dan ini menjadi masalah bagi pemerintah 

kota Bandung. Retribusi jasa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang diperoleh dari sewa lahan parkir di tepi jalan umum. Seiring 

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sekarang ini dapat membeli kendaraan 

pribadi dengan harga yang relatif murah maka jumlah kendaraan pribadi 

khususnya di Kota Bandung sangat memerlukan adanya sistem pengelolaan 

pemungutan retribusi jasa parkir yang dapat memungut retribusi hasil dari 

perparkiran tersebut karena retribusi jasa parkir tersebut dapat mengisi anggaran 

daerah yang berguna untuk perkembangan daerah yang berfungsi sebagai 

pembangunan daerah. 

Pengelolaan perparkiran di bahu jalan kota Bandung menjadi kewenangan 

unit pelaksanaan teknis pengelolaan perparkiran dinas perhubungan kota 

Bandung. Tugas pokok unit pelaksanaan teknis pengelolaan perparkiran yaitu 

melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan peraturan daerah kota 

Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi 

dinas di lingkungan kota Bandung. Pihak unit pelaksana teknis pengelola 

perparkiran mengelola perparkiran serta menarik jasa retribusi jasa parkir saja, 

tidak termasuk pemungutan hasil pajak parkir yang menjadi kewenangan dinas 

pelayanan pajak kota Bandung. 

Adapun kawasan perparkiran di kota Bandung pada saat ini terbagi menjadi 

7 wilayah yang tersebar di seluruh kota Bandung, antara lain : 
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Tabel 1.2 

Kawasan Perparkiran Kota Bandung 

No Wilayah 

1 Cibeunying Barat 

2 Cibeunying Timur 

3 Pasar 

4 Karees 

5 Bojonegara 

6 Tegallega 

7 Ujung Berung dan Gede Bage 

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 

Bandung 

Tabel 1.3 

Target dan Realisasi Restribusi Parkir  

2012 - 2016 

TARGET DAN REALISASI RESTRIBUSI PARKIR 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG 

NO    TAHUN TARGET REALISASI % 

1   2012 6.800.000.000 4.903.047.000 72,10% 

2   2013 6.855.000.000 5.276.310.000 76,95% 

3   2014 6.855.000.000 5.528.338.000 80,60% 

4   2015 9.120.000.000 5.071.064.500 55,60% 
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5   2016 89.165.000.000 4.917.017.000 5,51% 

   Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung 

Dari data tabel diatas terlihat bahwa penerimaan retribusi jasa parkir 

mengalami penurunan dari tahun 2015-206, dan menurut data tabel yang 

diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk 

meningkatakan penerimaan retribusi jasa parkir, salah satunya dengan cara 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus 

Parkir yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah .  

Berdasarkan permasalahan dan data di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Penerimaan Retribusi Jasa Parkir 

Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitiannya yaitu berkaitan dengan peranan penerimaan retribusi jasa parkir 

dalam peningkatan PAD Kota Bandung. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil penulis yaitu : 

1. Bagaimana peran penerimaan retribusi jasa parkir dalam peningkatan 

PAD Kota Bandung ? 
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2. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam  proses 

penerimaan retribusi jasa parkir ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui peranan penerimaan retribusi jasa parkir dalam 

peningkatan PAD Kota Bandung 

2. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses 

penerimaan retribusi jasa parkir 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang ilmu 

Administrasi Publik khusunya Administrasi Keuangan Negara mengenai peran 

penerimaan retribusi jasa parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota 

Bandung. 

2. Praktis 

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung 

dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi tujuan Dinas 

Perhubungan Kota Bandung dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Menurut Siagian (2014) administrasi adalah keseluruhan proses peaksanaan 

dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Dimock dan Dimock (1992 : 19) menjelaskan bahwa administrasi negara 

merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, 

yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai 

dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, 

kemudia dikemudikan. 

Keuangan Negara menurut Sugijanto (2012 : 23) menjelaskan bahwa 

keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang 

yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban dimaksud. 

Pendapatan Asli Daerah menurut Siahaan (2016 : 14) mengutip dari Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 yang dikutip  menyatakan bahwa : 

“Pendapatan Asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

meliput pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”. 
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Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004  tentang perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah , dipaparkan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari : 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ 

atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah  

Retribusi menurut Siahaan (2016 : 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk 

kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi 

penduduknya secara perorangan”. 

Retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang - Undang Nomor 

34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah 

berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak 

semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, 

tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial - 

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.  
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Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam  tiga golongan yaitu : 

1. Jasa Umum 

2. Jasa Usaha 

3. Perizinan Tertentu 

Gambar 1.1 Piramida Terbalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Proposisi  

 Penerimaan retribusi jasa parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di  

kota Bandung dapat meningkat, apabila penerimaan retribusi jasa parkir berjalan 

dengan lancar . Yaitu dengan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh juru 

parkir dan parkir liar. 
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