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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Entitas pemerintah merupakan entitas sektor publik yang dibentuk dari 

masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pemerintah 

memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya sebagai tujuan berbangsa dan 

bernegara. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 Pemerintah Indonesia melakukan otonomi daerah yang menyatakan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi menjadi daerah dan provinsi, 

kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten atau kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Undang-Undang yang mengatur 

otonomi daerah tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah. 

 Dengan adanya Otonomi daerah diharapkan daerah dapat mengatur 

kehidupan pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan potensi daerah yang 

ada. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas 

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagai salah satu upaya untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 

daerah dalam perpajakan dan retribusi, sehingga mampu meningkatkan 

kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 

melalui Pendapatan Asli Daerah.  

 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, 

retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penerimaan pemerintah daerah 

yang utama dan sangat penting berasal dari pajak daerah. Menurut ketentuan 

umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan 

Pajak Daerah, dimana Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah 

Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dibawah Kementerian Keuangan. Contohnya seperti Pajak kendaraan Bermotor; 

Bea Balik Nama Kendaraan bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sementara Pajak Daerah adalah pajak 

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota.  

 Pemerintah Kota Depok menjadi salah satu daerah yang diberikan hak 

otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang diharapkan dapat 

memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk meningkatkan 

kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai 

dengan peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

Kota Depok, dibagi menjadi dua bagian yang terdiri atas Pajak 1 (P1) dan Pajak 2 

(P2) yaitu: 

 

Tabel 1. Jenis Pajak Daerah Kota Depok 

No Jenis Pajak Daerah P1 P2 

1. Pajak Hotel    

2. Pajak Restoran    

3. Pajak Hiburan    

4. Pajak Reklame    

5. Pajak Parkir    

6. Pajak Penerangan Jalan    

7. Pajak Air Tanah    

8. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaaan    

9. Pajak BPHTB    
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

 

 

 Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah 

Kota Depok adalah Pajak Parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Bagian 
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Kedelapan mengenai Pajak Parkir dalam Pasal 39 sampai 41. Pajak Parkir adalah 

pajak 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. Dari 

penjelasan diatas mengapa pajak parkir masuk kedalam P1 dan mengapa pajak 

daerah menjadi dua bagian, karena kebijakan-kebijakan pimpinan yang 

disesuaikan dengan SOTK (Sistem Organisasi Tata Kerja). P2 adalah pajak daerah 

yang nominalnya cukup besar dan di khususkan kepada Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), sedangkan P1 adalah pajak daerah yang mempunyai 

nominal kecil atau tidak sebanding dengan nominal dari P2, contohya pajak 

parkir. 

 Di kota besar seperti Kota Depok memiliki banyak lahan parkir yang dapat 

menjadi sumber penerimaan asli daerah Kota Depok yang cukup memadai untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna untuk mensejahterakan 

masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan 

salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan dari pajak parkir. 

Berikut ini data target dan realisasi pajak parkir dalam memenuhi Pendapatan Asli 

Derah Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

 

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan  

 Pajak Parkir Kota Depok Tahun 2012 s/d 2016 

Tahun Jenis Pendapatan Target Realisasi % 

2012 Pendapatan Asli Daerah 387.942.005.405,00 474.705.361.540,18 122,37 

Pajak Parkir 2.362.500.000,00 2.630.753.331,00 111,35 

2013 Pendapatan Asli Daerah 513.087.581.193,55 581.207.570.935,26 113,28 

Pajak Parkir 3.182.590.662,00 3.637.427.416,00 114,29 

2014 Pendapatan Asli Daerah 638.584.271.255,45 659.173.522.492,23 103,22 

Pajak Parkir 5.907.489.924,00 7.154.318.942,00 121,11 

2015 Pendapatan Asli Daerah 697.154.396.353,00 818.204,601,264,96 117,36 

Pajak Parkir 7.060.560.000,00 9.162.477.803,00 129,77 

2016 Pendapatan Asli Daerah 847.022.899.152,01 922.297.784.280,15 108,89 

Pajak Parkir 8.776.784.000,00 9.860.316.099,00 112,35 
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2012-2016 
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 Berdasarkan tabel di atas, target Pajak Parkir Kota Depok yang ditetapkan 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentasenya tidak 

selalu meningkat. Persentase pajak parkir menurun drastis pada tahun 2016 

sebesar 17,42% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang persentasenya juga mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Walaupun kontribusi yang diberikan pajak parkir 

setiap tahun nya selalu memenuhi target, tetapi pada tahun 2015 pemasukan yang 

diberikan oleh pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah kembali naik yaitu 

sebesar 117,36%. Penetapan target yang lebih besar setiap tahunnya tidak lepas 

dari peningkatan potensi pajak parkir di Kota Depok. Sebagaimana diketahui 

bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai 

keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang 

menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya tempat-tempat parkir selain di badan jalan maupun diluar badan 

jalan seperti parkir di pusat perbelanjaan atau di tempat lainnya. 

 Dalam peran usaha atau bisnis, parkir menjadi usaha yang hampir diminati 

oleh sebagian besar masyarakat Kota Depok terutama yang berada di dekat 

kawasan stasiun dan yang mempunyai lahan atau tempat untuk membuat usaha 

penitipan kendaraan bermotor atau biasanya yang berada didalam pusat 

perbelanjaan menjadi objek pajak parkir tersebut. Persentase perolehan dan laju 

pertumbuhan pajak parkir yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa 

besarnya potensi pajak parkir yang ada sebenarnya. Namun, ternyata potensi pajak 

parkir masih perlu digali lagi, karena masih banyaknya objek atau tempat-tempat 

parkir yang illegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usahanya. 

 Menurut Bapak Ahmad Zulhoir selaku Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan 

Maulana, Stasiun Citayam tentang masalah pemungutan Pajak Parkir mengatakan  

 “Kalo pajak sebenernya enggak karena kita kan enggak punya CV kita Cuma punya 

lahan buat tempat parkir tapi bukan CV atau PT, kalo kaya gitu saya baru kena pajak tapi 

kalo kaya gini mah enggak paling kordinasinya ke RT, RW atau Kelurahan.” 

 

 Dari kutipan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya 

pengetahuan pelaku usaha Penitipan Kendaraan Bermotor akan Pajak Parkir yang 

diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Depok, pelaku usaha lebih memilih 
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hanya meminta izin untuk menyelenggarakan usaha tersebut.  Keuntungan yang 

didapat dari hasil usaha tersebut lebih ditekankan kepada keuntungan diri sendiri. 

 Sehubungan dengan hal tersebut mengenai usaha parkir yang masih illegal 

dan belum di daftarkan oleh pemilik usahanya Bapak Muhammad Reza, SSTP. M. 

Si selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah 1 Badan 

Keuangan Daerah Kota Depok mengatakan :  

 “Data yang ada di kita Wajib Pajak Parkir kita ini 130, dan untuk penitipan 

kendaraan bermotor rata-rata di stasiun Cuma 19, sedangkan kita punya Stasiun Citayam, 

Depok Lama, Depok Baru, Pondok Cina, UI dan UP. Berarti kecil kan dibandingkan 

dengan jumlah yang real yang ada di lapangan. Karena setiap usaha punya backingan atau 

oknum masing-masing.” 

 

 Dari kutipan data tersebut, dapat di simpulkan masih kurangnya kesadaran 

para pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha tersebut menjadi Wajib Pajak 

Parkir, mereka lebih memilih membayar oknum-oknum yang dianggap dapat 

melindungi usaha mereka seperti preman ataupun orang yang dianggap memiliki 

pengaruh pada daerah tersebut. 

 Diambil dari pemilik usaha Penitipan Kendaraan Bermotor lain, dimana 

pelaku usaha tersebut membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kota Depok, 

Bapak Nur Ali selaku Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Mutiara, 

Stasiun Depok Lama mengatakan : 

 “Kita ga narifin parkir, paling sekali masuk Rp 5 ribu, dari pagi sampe malem. 

Usaha ini juga dapat keuntungan 1 hari kisaran Rp.2.5 Jt, kalo diitung perbulan kira-kira Rp 

60Jt tapi bisa kurang atau lebih. Kalo bayar Pajak kita rutin tiap bulan Rp 100 Ribu.” 

 

 Dari pembicaraan tersebut dapat disimpulkan terdapat kesenjangan 

pelaksanaan penarikan Pajak Parkir, dikarenakan sebagaimana dalam Peraturan 

Daerah mengatur tentang pemungutan besaran Pajak Parkir sebesar 20% dari hasil 

perbulannya. Jika dihitung dengan angka Rp 60 Jt, pajak yang seharusnya 

dibayarkan sebesar Rp 1.2 Jt. 

 Oleh karena itu Pemerintah Kota Depok, memiliki berbagai cara dalam 

memeriksa pelaku usaha agar tidak terjadinya kebocoran Pajak Parkir tersebut. 

Bapak Muhammad Reza, SSTP. M. Si selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan 

Penagihan Pajak Daerah 1 Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengatakan : 
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“Kira-kira parkirnya ramai, tapi laporan omsetnya kecil atau mencurigakan, 

misalnya lapangan parkir yang luas dan orang yang parkir pun ramai, tapi laporan omsetnya 

kecil, maka kita ambil suatu pemeriksaan namanya Uji Petik dengan cara kita kirim petugas 

itu selama seminggu atau beberapa hari yang kita perlukan, setelah itu kita evaluasi. 

Misalnya bulan ini seharusnya membayar Rp 5 Juta, sedangkan sebelumnya dia Cuma 

bayar Rp 2 Juta, jadi kita tetapkan dia kurang bayar, nah setelah uji petik kedepannya dia 

harus membayar minimal sebesar hasil uji petik yang telah dilakukan. Akan tetapi 

dikarenakan kekurangan SDM maka kami tidak dapat melakukan uji petik diseluruh 

tempat, Cuma yang sekarang kita lakukan hanya yang dicurigai bahwa laporan omsetnya 

tidak benar.” 

 

 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kebocoran 

dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Parkir, kecurigaan tersebut membuat 

Pemerintah Kota Depok melaksanakan Tindakan Uji Petik untuk mengetahui hasil 

dari kecurigaan tersebut, adapun hasil dari Uji Petik tersebut apabila terjadi 

kebocoran tersebut maka pelaku usaha harus membayarkan Pajak Parkir minimal 

sebesar hasil dari Uji Petik tersebut. 

 Hal tersebut berkesinambungan pada maraknya parkir liar yang terkadang 

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, hal ini menjadi 

sorotan utama Pemerintah Kota Depok dalam penanggulangannya yang bertujuan 

untuk merubah parkir liar tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir. Tetapi usaha 

Pemerintah Kota Depok tersebut masih sulit dilaksanakan dikarenakan kurangnya 

kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Parkir. 

 Dalam penelitian kepada pelaku usaha Penitipan Kendaraan Bermotor yang 

tidak mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Parkir, menurut Bapak Ahmad Zulhoir 

selaku Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Maulana, Stasiun Citayam 

mengatakan: 

 “Kita bukan berbentuk CV ataupun PT jadi kita gak berkewajiban bayar Pajak 

Parkir, kita Cuma bayar PBB bukan Pajak Parkir, kita gaada bayar bayar Pajak Parkir. Kalo 

kaya di mall- mall baru bayar pajak karena CV atau PT, kalo parkir mah gak ada Pajak.” 

 

 Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurang tahunya akan 

pajak parkir yang berlaku untuk Pelaku Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor. 

Mereka hanya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan tempat yang 

mereka jadikan sebagai wilayah parkir. 

 Pemerintah Kota Depok selalu mengupayakan berbagai cara untuk 

mendaftarkan para Pelaku Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor sebagai Wajib 

Pajak Parkir. Menurut Bapak Muhammad Reza, SSTP. M. Si selaku Kepala Sub 
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Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah 1 Badan Keuangan Daerah Kota 

Depok : 

“Memang agak sulit dengan yang dikelola oleh masyarakat, tidak semuanya mereka 

mau menjadi Wajib Pajak Parkir, karena mereka merasa itu lahan pribadi tapi sejauh ini 

kita sudah berusaha untuk menjadikan mereka Wajib Pajak Parkir. Memang dirasa agak 

sulit dalam mendaftarkan masyarakat awam yang akan dijadikan sebagai Wajib Pajak 

karena mereka hanya berfikir tentang keuntungan saja tetapi tidak adanya bantuan kepada 

Pemerintah. Mungkin dari 10  hanya 2 atau 3 yang menjadi Wajib Pajak Parkir atau yang 

sadar menjadi Wajib Pajak, jadi memang belum teratasi makanya kita lebih senang kalo 

parkir dikelola oleh badan yang professional karena mereka taat kepada pajak. Mereka 

tidak merasa takut bisa juga dikarenakan kita tidak memiliki aparat penegak hukum.” 

 

 Dari hasil kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa sulitnya mendaftarkan 

masyarakat dikarenakan beberapa faktor tertentu, bisa dikarenakan masih 

awamnya kesadaran mereka menjadi Wajib Pajak, masih memikirkan keuntungan 

lebih besar apabila tidak membayar pajak dan tidak takutnya penegakan karena 

bukan aparat hukum yang menerapkannya. 

 Dari hasil wawancara sementara yang telah dilakukan peneliti dapat 

memperoleh informasi sementara bahwa pajak parkir dapat mempengaruhi 

Pendapat Asli Daerah (PAD) tetapi masih banyak masyarakat awam yang belum 

memiliki kesadaran akan Pajak Parkir tersebut, hal tersebut juga disebabkan 

faktor-faktor yang ada, walaupun Pemerintah Kota Depok sudah melakukan 

upaya-upaya tertentu dalam penerapannya. 

 Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dkk 

(2016) Mengenai Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang) yang menunjukan bahwa tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif. 

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dan kontribusi 

terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi 

objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas 

objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas 

sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut 

oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak 

Parkir dari sektor Parkir juga berkurang. Keseluruhan angka kontribusi pada tahun 
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2009-2013 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi 

yang didapat kurang dari 10%. 

 Vanda, dkk (2014) mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang menunjukkan bahwa: 1) 

Implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta dilakukan 

melalui: kegiatan pendataan wajib pajak baru, kegiatan pemeriksaan wajib pajak, 

kegiatan pemungutan pajak parkir, kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan 

pajak parkir di DPPKA Kota Surakarta belum optimal dikarenakan kekurangan 

personil untuk terjun langsung ke lapangan; 2) Kendala-kendala dalam 

intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta, yaitu: terbatasnya jumlah tenaga 

fiskus, pengawasan yang kurang karena terbatasnya jumlah tenaga di lapangan, 

faktor dari wajib pajak itu sendiri akan kesadaran dalam membayar pajak; 3) 

Upaya DPPKA meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak parkir dilakukan 

melalui beberapa upaya, yaitu: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses 

pemungutan, melakukan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, 

meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.  

 Kesek (2013) mengenai Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang menunjukkan bahwa setiap 

tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat 

efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi 

pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah tahun 2010 sebesar 

69,14%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat 

kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65% namun 

kontribusi pajak parkir menunjukan perkembangan yang baik karena selalu 

meningkat setiap tahunnya. 

 Berdasarkan fenomena dan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu 

(gap research) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KESADARAN PEMILIK USAHA PENITIPAN KENDARAAN 

BERMOTOR DALAM KEPATUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK PARKIR 

DI KOTA DEPOK.” 
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I.2 Fokus Penelitian 

 Menurut Moleong (2010, hlm. 94) mengatakan penetapan fokus penelitian 

pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan 

penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk 

melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan 

masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya 

dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan 

peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan 

tentang situasi sosial.  

Kesadaran Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Dalam Kepatuhan 

Sebagai Wajib Pajak Parkir dalam penelitian ini dapat mencakup banyak hal yang 

dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok, namun dalam penelitian ini 

difokuskan pada Tanggapan pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor atas 

kesadaran sebagai wajib pajak parkir di Stasiun Depok Lama dan Stasiun 

Citayam, upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam 

Pelaksanaan Pemungutan pajak parkir dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan 

Pemungutan pajak parkir. 

 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada 

objek pelaku, yaitu Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor di Stasiun 

Depok Lama, dan Stasiun Citayam, dan Kepala Sub Bidang Penetapan dan 

Penagihan Pajak Daerah 1 Badan Keuangan Daerah Kota Depok  yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana kesadaran pemilik usaha penitipan kendaraan 

bermotor terhadap pajak parkir. Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan 

penelitian ini adalah bagaimana Kesadaran Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan 

Bermotor Dalam Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak Parkir di Kota Depok? 

 

I.3 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti membatasi 

permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana 

Kesadaran Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Dalam Kepatuhan 

Sebagai Wajib Pajak Parkir di Kota Depok? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesadaran 

Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Dalam Kepatuhan Sebagai Wajib 

Pajak Parkir di Kota Depok. 

 

I.5 Manfaat Hasil Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya 

serta dapat memberikan Kesadaran Pemilik Usaha Penitipan Kendaraan 

Bermotor Dalam Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak Parkir di Kota Depok. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada 

literature sebagai bahan dasar dalam perkembangan ilmu dibidang pajak 

daerah khususnya pajak parkir. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah 

Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok agar dapat 

melakukan kebijakan mengenai Pajak Parkir tentang kesadaran 

pemilik usaha penitipan kendaraan bermotor yang masih melanggar 

peraturan pajak parkir sehingga membuat masyarakat sadar akan 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak Parkir. 

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi dan kesadaran 

kepada masyarakat terutama pemilik usaha penitipan kendaraan 

bermotor dalam kepatuhan sebagai Wajib Pajak Parkir.  
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