
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil.

Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang

dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek

subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan

penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau

penyetoran. Dari definisi diatas 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.

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ”Proses, cara, perbuatan

memungut atau mengambil” (2008: 86) Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti

Pandiangan adalah sebagai berikut:

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek

Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.”.(2007:88)

Berdasarkan definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses,

cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Parkir.



2.2 Pengertian Pajak dan Retribusi Parkir

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat Politis karena pemungutan Pajak adalah perintah

konstitusi dan bersifat strategis karena Pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat

wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik

atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa,

pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan

ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan

lainnya disegala bidang.

Ada banyak pengertian Pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda.

Beberapa pendapat mengenai definisi Pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Menurut P. J. A. Adriani dalam buku Dasar - Dasar PerPajakan menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali

yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (2000 : 12)



Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai,

dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya,

salah satu sumbernya penerimaan kas negara berasal dari Pajak yang dipungut dari masyarakat

wajib Pajak karena Pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting agar terciptanya

pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Dan dibawah ini dijelaskan beberapa definisi-definisi tentang Pajak :

Menurut Mardiasmo definisi Pajak dalam buku PerPajakan edisi ke 3, Pajak adalah : “Iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung

dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaan umum “. (2000:1).

Menurut Erly Suandy definisi Pajak dalam buku Perencanaan Pajak adalah “Pajak merupakan

pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang  sebagian dipakai untuk

penyediaan barang dan jasa publik”.  (2001:5)

Pengertian Pajak oleh K. Subroto (1980 : 16) “Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran

pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung dapat diberikan kepada

pembayarannya dimana perlu dapat dipaksakan”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1983 : 12) “Pajak adalah Iuran rakyat

kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan

imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum“.



Menurut Supramono dan Theresia “Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-

pengeluaran umum.” (2010:2).

Prof. Dr. MJH. Smeeths, memberikan definisi “Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang

melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang

dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut PP No. 65 tahun 2001:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Dari definisi-definisi Pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada

pengertian Pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaan yang sifatnya

dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila pemasukkannya masih terdapat

surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

5. Pajak merupakan peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik.



Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.Berdasarkan

definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada

negara yang dapat dipaksakan yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin

negara sesuai dengan Undang-Undang.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah

daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan Retribusi sebagai sumber utama dari

pendapatan daerahnya, berdasarkan undang-undang Nomor tahun 2004 yang perubahan dari

undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang pada

intinya mekanisme evaluasi Retribusi untuk daerah diatur dengan Peraturan Daerahmasing-

masing daerah yang bersangkutan.

Pengertian Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 1 ayat (7)

adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengertian Retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan Retribusi daerah adalah “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”

(Mardiasmo, 2002:100).

Pendapat lain dikemukakan oleh Munawir, bahwa “Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang

dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk”. (dalam Kaho, 1991:153).



Pengertian Retribusi daerah secara khusus dikemukakan oleh Panitia Nasrun,  yakni “Pungutan

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik

daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung

maupun tidak langsung” (dalam Kaho, 1991:152).

Nasrun menjelaskan bahwa Retribusi merupakan pembayaran atas jasa baik jasa pekerjaan, jasa

usaha maupun milik daerah yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Secara terperinci Kaho menjelaskan ciri-ciri mendasar Retribusi daerah, sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh Negara;

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-

jasa yang disiapkan negara.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Kunarjo (1996 : 17) adalah “Retribusi adalah pemungutan

uang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik

pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh

Pemeritah Kota.”

Retribusi berbeda dengan Pajak dilihat dari sifat-sifat khususnya :

1. Retribusi daerah bersifat kembar, artinya dari satu jenis sumber Retribusi dapat dikenakan

pembayaran untuk dua atau tiga jasa instansi dan hal ini berbeda dengan Pajak yang hanya

oleh satu instansi atasnya.

2. Pungutan Retribusi didasarkan pada pemberian jasa kepada pemakai jasa.



3. Pemungutan Retribusi dapat dikenakan kepada siapa saja yang telah mendapatkan jasa dari

pemerintah daerah, baik anak-anak maupun orang dewasa sementara Pajak dibayar oleh

orang-orang tertentu, yaitu wajib Pajak.

4. Pemungutan Retribusi dilakukan berulangkali terhadap seseorang sepanjang ia mendapatkan

jasa dari pemerintah daerah sehubungan jumlahnya relatif kecil maka pembayarannya jarang

diangsur.

Retribusi menurut  Peraturan  Daerah  Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Parkir adalah :

“Pungutan  daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Setiap

penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan penyedian tempat penitipan kendaraan

bermotor akan dikenakan Retribusi.”

Definisi tentang Parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa “Parkir adalah

menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa saat lamanya” (1995 ; 259).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan

kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan”.

Berdasarkan Peraturan DaerahKota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (19)

tentang Retribusi daerah Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat

sementara.

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir adalah “Pajak atas

penyelenggaraan Parkir yang sepenuhnya diadakan dan dikuasai oleh orang pribadi dan atau

badan hukum”



Sedangkan menurut Liberti Pandiangan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

“Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan

jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha,

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor, yang memungut bayaran. (2007;49)

Maka dapat disimpulkan menurut undang-undang definisi diatas, Pajak Parkir adalah Pajak yang

dikenakan kepada orang pribadi maupun badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan Parkir

dalam usahanya maupun penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut

bayaran.

Dari uraian di atas jika digabung, pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir disini adalah

keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut Retribusi Parkir sesuai dengan yang

digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas

yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kota Bandar

Lampung.

Adapun umumnya subjek dari Retribusi Parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang

memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan

dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari Retribusi Parkir adalah pelayanan penyadiaan

Parkir ditepi jalan umum. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan

pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang

ditunjuk instansi yang membantu pemerintah kota Bandar Lampung.



2.3 Pengertian kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. sedangkan

menurut Kamus Ekonomi ( T Guritno 1992: 76 ) kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan

secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan

asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

Pengertian Kontribusi Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi

diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum Bahasa

Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: ”Sebagai uang iuran pada perkumpulan,

sumbangan.” Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

kontribusi adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan

oleh suatu sistem Pajak maupun Retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai

sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan

demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih



luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan

kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif

untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran

yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan

pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh

pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh

para ahli antara lain :

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa

biaya yang cukup efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan

pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Definisi ini dikemukakan

oleh pemuji yang dikutip oleh Riwu Kaho.

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

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

daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan asli daerah (PAD)

adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD



terdiri dari: Pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan

pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan

daerah yang bersumber dari hasil Pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.5 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelyanan,

baik dalam bentuk public atau jasa public yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dailingkungan Badan Usaha Milik

Negara atau Bdan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarkat

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi

asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Oleh karena itu antara kepentingan umum dengan

pelayanan umum adanya hubungan yang saling berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih

lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses

penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman “pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat

pada suatu produk secara fisik “(Kotler dalam Lukman, 2000:8).



Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain atau pihak lain yang

dapat memberikan suatu keuntungan dan dapat memberikan manfaat, hasil dari pelayanan berupa

kepuasan yang diberiakan walaupun hasil dari pelayanan yang diberikan tidak terikat pada suatu

benda.

Menurut Dwiyanto “pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang

dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2005:141).

Pelayanan umum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi

kewajibannya, akan tetapi tidak disebabkan oleh hal itu saja melainkan pemerintah memang

harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan kepada

masyarakat harus sesuai dengan standar pelayanan, karena masyarakat berhak mendapatkan

pelayanan dari pemerintah secara prima atau pelayanan yang berkualitas.

Definisi pelayanan sebagai suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan

yang diterima pengguna jasa sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis.

(Sedarmayati,2004:78).

Berdasarkan penjelasan di atas, pelayanan yang baik dan memuaskan akan berdampak positif

seperti yang dikutip dari H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum antara

lain:

1. Masyarakat menghargai kepada korps pegawai

2. Masyarakat patuh terhadap aturan-aturan layanan

3. Masyarakat akan merasa bangga kepada korps pegawai

4. Adanya kegairahan usaha dalam masyarakat



5. Adanya peningkatan dan pengnembangan dalam masyarakat menuju segera tercapainya

masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila.


