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ABSTRAKSI 
 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PAJAK PARKIR KOTA MALANG 
 

Oleh 
NIKEN EKA WAHYUNINGSIH 

      Nim. 0310230102-23 
 

DOSEN PEMBIMBING: SYAEFULLAH SE, MSi, Ak 
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ujung tombak dari sumber pemasukan 
daerah. Dan ini adalah salah satu persyaratan dalam pemberlakuan otonomi daerah dan 
indikasi kemandirian finansial. Untuk itu perlu adanya sebuah sistem untuk pengelolaan 
pendapatan yang efektif dan efisien. Skripsi ini meneliti tentang penggunaan sistem 
informasi akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang –
sebagai bidang yang mengelola hampir semua pendapatan daerah Kota Malang. 

Pembahasan yang diangkat memiliki fokus sumber pendapatan daerah dari pajak, 
khususnya pajak parkir. Hal ini dikarenakan terdapat dua jenis parkir yaitu berupa pajak 
dan retribusi serta perolehan yang melampaui target. Namun dengan pemilahan pengelola 
menjadikan permasalahan ini tidak berlarut-berlarut serta adanya komunikasi yang baik 
dari pihat terkait (Pajak parkir oleh Dipenda dan Retribusi parkir oleh Dinas 
perhubungan). 

Untuk itulah Kota Malang mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur 
pengelolaan pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
akan segala hal terkait pajak parkir telah sesuai dengan perda tersebut, yaitu Perda Kota 
Malang Nomor 3 tahun 2002.  

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik penelitian deskriptif 
atau disebut juga penelitian kulaitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara 
interview/wawancara, observasi dan analisa dokumen.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perda yang ada sudah bagus, atau 
dalam hal ini perda sudah mampu meliputi kelengkapan dokumen, tegas dan urut. Akan 
tetapi masih dirasa ada yang kurang efektif, sehingga pada pelaksanaannya tidak semua 
aturan pada perda diterapkan. Meskipun demikian, tidak bisa dikatakan mutlak bahwa 
perda tidak dijalankan, melainkan ada sebagian yang tidak sesuai jika diterapkan secara 
kaku. Sehingga dalam pelaksanaannya ada kefleksibelan, dengan tetap 
mempertimbangkan berjalannya perda serta target perolehan pajak yang harus tercapai.  
 
Kata Kunci: Otonomi Daerah, PAD, Pajak Parkir, Sistem Informasi Akuntansi 
 



ABSTRACT 
 

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM AT PARKING TAXES’S 
MALANG CITY 

 
By 

NIKEN EKA WAHYUNINGSIH 
Nim. 0310230102 

 
ADVISOR: SYAEFULLAH SE, MSi, Ak 

 
 Local Authentic Income is the main point of the local income sources. 
Furthermore, this is one of the requirements in the local autonomy application and 
financial independence indication. Therefore, we need a system to manage the 
income effectively and efficiently. This research examines the application of 
accounting information system which was used by the Local Income Department 
of Malang city as a unit that managed almost all of the local income in Malang 
city. 
 The study was focused on the local income resources from taxes, primarily 
the parking taxes. That was because there were two parking types. First is taxes 
and the other is retribution and over the target income. However, by the organizer 
differentiation and a well communication from the related person (The parking 
taxes by the Local Income Department and parking retribution by the 
Communication Department) could make this problem not to be dissolved. 
 The Malang city released the local regulation which managed the parking 
taxes management. The aim of this research was to know whether the application 
of any problem related to the parking taxes have been agreed with the Local 
Regulation of Malang city number 3 year 2002. 
 The technique of the research used by the author was descriptive method 
or it could be also called qualitative research. The data collection was done by 
interviewing, observation, and document analysis. 
 From this research could be concluded that the existing Local Regulation 
was well enough. On the other hand, the Local Regulation completed the 
document equipment, be clear and organized. But, there were ineffective unit so 
that not all of the Local Regulation Rules could be applied. Nevertheless, it could 
not be said that the Local Regulation was not applied totally, but there were some 
of the regulation could not be applied rigidly. In the application there were 
flexibility with some consideration of Local Regulation application and the taxes 
income target that should be achieved. 
 
Keywords: Local Autonomy, Local Authentic Income, Parking Taxes, 

Accounting Information System 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Tanggal 1 januari 2000 adalah waktu secara resmi dimulainya pemberlakuan 

otonomi daerah. Yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang menjelaskan reformasi pemerintah 

daerah serta reformasi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Dalam 

undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah 

kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, undang-undang 

ini melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah. Evaluasi otonomi daerah ini terus dilakukan pemerintah dan mendapatkan 

perhatian dari para akademisi. Sehingga untuk penyempurnaan undang-undang 

otonomi ini, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dengan prinsip-prinsip pengembangan otonomi, setiap pemerintah daerah 

dituntut untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 

pendapatan daerah dan pembiayaan. Yang termasuk dalam pendapatan daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain 

pendapatan. Sedangkan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran 
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daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan.  

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka 

sampai saat ini pajak dan retribusi -termasuk dalam PAD disamping juga hasil 

kekayaan Daerah yang dipisahkan- daerah telah menjadi sumber penerimaan yang 

dapat diandalkan. Pajak dan retribusi daerah merupakan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dan retribusi merupakan 

pendapatan yang akan digunakan untuk belanja daerah dalam pembangunan, pun 

untuk melakukan pelayanan umum. Otonomi daerah mengakibatkan keragaman 

peraturan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, sehingga peraturan 

penarikan pajak dan retribusi berbeda di setiap daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

pertumbuhan PAD. Dengan PAD yang besar akan meningkatkan belanja pemda 

untuk investasi/pembangunan, dikarenakan ada jaminan bahwa belanja rutin dapat 

dibiayai dengan transfer dari pusat.  

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan 

masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau 

kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak 

provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota, sedangakan untuk ketentuan 

tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.    
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1. Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

Tidak semua pemerintah daerah menerapkan semua pajak di atas sebagai        

pendapatan daerahnya. Ada banyak pertimbangan dan tahapan untuk menerapkan 

pajak tersebut kepada masyarakat. Harus ada kepastian peraturan daerah yang 

mengatur pajak tersebut. Hal ini seperti yang termaktub dalam Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000. Kesimpulannya bahwa untuk menerapkan suatu pajak 

daerah provinsi ataupun kabupaten/kota harus didahului dengan ditetapkannya 

peraturan daerah terlebih dahulu. Dengan ini artinya bahwa pajak daerah di setiap 

provinsi atau juga kabupaten/kota berbeda. Perkembangan setiap daerah menuntut 

juga pertambahan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sehingga pemerintah 
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daerah akan melihat kembali potensi pendapatan dari perpajakan daerah yang 

potensial dan tentunya penarikan pajak tersebut tidak memberatkan masyarakat.  

Sebagai contoh, dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan 

pemerintah daerah dalam rangka penyediaan tempat perbelanjaan, maka hal ini 

memberikan pamasukan tersendiri bagi pemerintah Kota Malang. Adapun 

pemasukan itu adalah di bidang Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan juga pajak 

parkir. Belum lagi peningkatan jumlah penduduk akan menambah juga 

pemasukan pemerintah daerah. Hal ini karena masyarakat pastinya akan 

memanfaatkan fasilitas daerah. Selain Kota Malang, Jatim sebagai provinsi pun 

mendapatkan imbas dari peningkatan pendapatan daerah. 

Jika berbicara mengenai pajak parkir, maka akan bersinggungan dengan 

retribusi parkir. Hal ini dikarenakan pajak parkir dan retribusi parkir sama-sama 

memiliki kesamaan dalam hal penyediaan pelayanan parkir. Akan tetapi ada 

perbedaan yang sangat mendasar yang membedakan keduanya, yaitu bahwa pajak 

parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki atau dikelola 

oleh orang atau badan yang dalam hal ini adalah pihak swasta. Sedangkan 

retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang 

disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dari perbedaan 

inilah maka pengelolaan atau yang bertanggungjawab atas pajak parkir dan 

retribusi parkir berebeda, meski sama-sama menangani parkir. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan dengan Dipenda Kota Malang, untuk pajak parkir 

merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan retribusi 

parkir adalah Dinas Perhubungan. 
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Kota Malang menerapkan pajak parkir sejak diberlakukannya peraturan 

daerah tentang pajak parkir yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 

2002. sejak itulah maka pendapatan daerah Kota malang dari pajak daerah 

bertambah satu jenis yaitu pajak parkir. Sebelumnya hanya ada retribusi parkir, 

akan tetapi hal itu sudah tidak relevan lagi dengan Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan 

Pemerintah Nomo 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Oleh karena itulah, maka 

Pemerintah Daerah Kota Malang merumuskan peraturan daerah dalam rangka 

mengatur pajak parkir.  

Dari pajak parkir diharapkan mampu mendukung peningkatan penerimaan 

PAD Kota Malang. Dan hal ini terbukti dengan hasil realisasi pendapatan dari 

pajak daerah yang cukup tinggi. Tidak hanya dari pajak parkir, melainkan dari 

pajak yang lain seperti pajak restoran, hotel, reklame, penerangan jalan, dan 

hiburan juga mampu terpenuhi hingga lebih dari 50% pada pertengahan tahun 

2006. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Dinas Pendapatan Kota Malang 

Drs. H. Edi Sukarto MSi, sebagai berikut: 

“Pemenuhan target pendapatan pajak daerah sampai bulan Juli sudah 
lebih dari 50 persen. Berdasarkan data Dispenda, target pendapatan 
pajak daerah yang harus terpenuhi pada pertengahan tahun sebesar 58,33 
persen. Namun ternyata sampai Juli lalu, total pajak daerah yang sudah 
terpenuhi mencapai 63,73 persen. Total target pajak daerah untuk tahun 
2006 sebesar Rp 29,852 milyar. Sedangkan pajak daerah yang sudah 
terpungut sampai akhir Juli sebesar Rp 18,918 milyar. Pajak daerah 
terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Perinciannya, untuk pajak hotel 
dari target pendapatan sudah terpenuhi 87,65 persen. Pajak restoran 
sudah tercapai sebesar 60,43 persen, pajak hiburan terealisasi 64,15 
persen, pajak reklame sudah terpenuhi 66,15 persen. Pajak penerangan 
jalan, sudah terealisasi 62,87 persen. Dan pajak parkir sudah terealisasi 
78,46 persen.” 
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Kemudian, dengan berjalannya waktu hingga 2008 sekarang, 

perkembangan Kota Malang sangat pesat. Hal ini pastinya terjadi peningkatan 

sumber pendapatan Kota Malang. Karena jumlah Mal di Kota Malang bertambah 

serta jumlah penyediaan parkir oleh swasta pun meningkat. Bisa kita lihat 

berdirinya Malang Olimpic Garden sebagai pusat perbelanjaan yang baru 

beroperasi Juli 2008 ini merupakan sumber dari pajak parkir yang akan dikelola.  

Banyaknya pajak daerah di Kota Malang ini yang memberikan kontribusi 

besar terhadap pendapatan asli daerah. Dari pajak parkir yang datanya disebutkan 

di atas, sangat perlu rasanya pengelolaan yang lebih baik. Besar harapan Kota 

Malang ini mampu menjadi kota yang mandiri secara financial. Oleh karena itu, 

maka pengelolaan pajak parkir sebagai salah satu pos dari pendapatan daerah 

harus mempunyai system dan prosedur mulai dari pendataan, penagihan sampai 

pada pembayaran serta penyetoran ke kas daerah. Sudut pandang penarikan dan 

pembayaran dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan kemudian disetorkan 

kepada bendahara daerah untuk kemudian akan dialokasikan sebagai pendapatan 

asli daerah. Dan ini akan menjadikan pertimbangan penyusunan APBD.  

Data perparkiran di lapangan merupakan data awal penilaian, pendataan 

dan penetapan besarnya pajak parkir yang akan diperoleh. Mulai dari pendataan 

inilah proses penarikan pajak parkir Kota Malang berjalan. Secara sederhana, 

Dispenda Kota Malang akan melakukan pendataan lapangan untuk kemudian 

ditetapkan besarnya peroleh pajak parkir dari badan atau perseorangan yang 

menyediakan lahan untuk usaha parkir. Kemudian akan dikeluarkan dokumen 

pemberitahuan kepada wajib pajak parkir untuk melunasi kewajibannya. 

Meskipun proses penarikan pajak parkir ini dilakukan oleh Dispenda Kota Malang, 
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akan tetapi tetap memerlukan pihak ketiga dalam rangka pencetakan formulir 

perpajakan, pengirman surat-surat kepada wajib pajak, atau memabantu 

penghimpunan data objek dan subjek pajak. Untuk semua aktivitas itu, perlu 

system yang rapi dan bagus untuk mengurangi terjadinya kebocoran atau 

pemanipulasian data.  

Urutan dari pengumpulan data hingga pemrosesannya yang kemudian 

diperoleh data wajib pajak dan besar pajak yang harus dibayarkan, hal itu 

merupakan tahapan-tahapan untuk mendapatkan pemasukan dari pos perpajakan 

daerah. Oleh karenanya sangat dibutuhkan system informasi akuntansi yang dapat 

memberikan informasi tentang kinerja pemungut pajak –Dipenda Kota Malang- 

dan juga alat pengendalian intern guna mengawasi dan mengendalikan proses 

pemungutan hingga pembayaran pajak.    

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sungguh 

pentingnya pelaksanaan system dan prosedur pemungutan pajak parkir yang baik. 

Karena dengan system dan prosedur yang baik makan akan sangat membantu 

kelancaran operasional serta evaluasi capaian pajak parkir yang terpungut dari 

wajib pajak parkir. Disamping itu penarikan pajak parkir baru berjalan kurang 

lebih 5 tahun. Untuk itulah maka cukup relevan kiranya jika perlu membuat suatu 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Pada Pajak Parkir Kota 

Malang.”   

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran wajib pajak parkir 

sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 



 8

2. Apakah proses penetapan pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Kota 

Malang telah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 

3. Apakah proses pembayaran pajak parkir oleh wajib pajak telah dilakukan 

sesuai dengan prosedur seperti yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 

2002  

1.3.Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah dan juga latar belakang penulisan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran wajib pajak 

parkir Kota Malang  

2. Mengetahui bagaimana proses penetapan pajak parkir yang dilaksanakan 

oleh Dipenda Kota Malang 

3. Mengetahui proses pembayaran pajak parkir oleh Wajib Pajak parkir 

sampai pada Kas Daerah 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi dalam 

pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah, khususnya pajak 

parkir 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk 

melihat bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban pajak parkir 

c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai penggunaan sistem 

informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola dan 

mempertanggungjawabkan pajak parkir 



 9

d. Secara akademis, menambah hasanah penelitian terutama di bidang 

aplikasi dari system informasi akuntansi untuk pendapatan daerah – pajak 

parkir.  

2. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran yang akan menjadi bahan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan bidang akuntansi keuangan daerah dan system 

informasi pada pengelolaan pendapatan daerah untuk jenis pajak parkir. 

1.5.Sistematika Pembahasan 

Penulisan penelitian ini mempunyai sistematika pembahasan, sebagai 

berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

 penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Dalam bab ini menjelaskan teori – teori yang berkaitan dengan sistem dan 

prosedur, pendapatan daerah, pajak parkir dan pengendalian intern yang 

termasuk juga dalam bagian informasi akuntans.  

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan untuk melakukan 

penelitian, yang meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Berisi tentang gambaran umum kota malang,  gambaran umum tempat 

penelitian dan data-data yang akan dihimpun dari permasalahan yang 

dikaji dalam fokus penelitian, kemudian data tersebut dianalisa. 

BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilaksanakan serta saran-saran yang diajukan untuk pengelolaan pajak 

parkir yang lebih sistematis dan tetap mengacu pada Perda Kota Madang 

nomor 3 tentang Pajak Parkir. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1. Sistem dan Prosedur 

Sebuah organisasi mempunyasi tata aturan yang sistematis. Segala 

aktivitasnya pun terkontrol secara periodik. Semua itu, baik tata aturan maupun 

aktivitas organisasi harus dijalankan oleh anggota organisasinya. Kedua hal ini 

merupakan satu-kesatuan system yang saling berkaitan, yaitu sumber daya 

manusia, program organisasi dan prosedur pelaksanaannya. Dalam sebuah wadah 

organisasi pemerintahan misalnya, ada ketua, departemen-departemen, dan 

anggota-anggota. Selain itu juga ada kegiatan yang terjadi diantara personil 

maupun secara departemen. Dan ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan 

serta terdapat kerjasama diantara bagian untuk mencapai tujuan organisasi 

pemerintahan yang bersangkutan. Demikian halnya dengan bidang swasta yang 

mana mempunyai kebebasan lebih untuk berinovasi demi mencapai setiap 

targetannya. Oleh karena itu banyak rekayasa system yang dilakukan untuk profit 

yang optimal. 

Joseph W. Wilkinsion menjelaskan bahwa: 
“A system is an integrated framework that has one of more objectives. 
It coordinates the resource needed to vonverr inputs into outputs.” 
 

Sedang menurut W. Gerald Cole(Baridwan, 1998: 4) menyebutkan bahwa 

system merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Dapat dikatakan 
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sistem jika memenuhi dua syarat (Wijdajanto, 2001). Adapun dua syarat tersebut 

adalah: 

1. Memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi, yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian yang saling berinteraksi ini disebut 

dengan subsistem atau ada pula yang menyebutnya dengan prosedur. 

2. Suatu sistem memiliki tiga unsur, yaitu input, proses dan output. Input 

merupakan penggerak atau pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan. 

Sedangkan output adalah hasil operasi atau bisa juga diartikan bahwa output 

adalah tujuan, sasaran, atau target pengorganisasian suatu sistem. Dan proses 

adalah aktivitas mengubah input menjadi output.     

Prosedur adalah rangkaian langkah spesifik yang harus dilalui dalam 

siklus pemrosesan data. Ada lagi yang menyebutkan pengertian yang lain, 

prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam 

suatu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.  

Sehingga bisa disimpulkan bahwa system merupakan kumpulan dari 

prosedur-prosedur. Sedangkan prosedur adalah kegiatan klerikal yaitu kegiatan 

untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar.   

2.1.2. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Dari Joseph W. Winkilson  yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana 

(1993) menyebutkan bahwa system itu adalah kerangka kerja terpadu yang 

mempunyai satu sasaran atau lebih. Informasi terdiri dari data yang telah 

ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan. Data adalah fakta, 

angka, bahkan simbol mentah. Oleh karena itu, informasi merupakan produk dari 
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system informasi, yaitu data yang kemudian mengalami pemrosesan untuk lebih 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

Akuntansi mempunyai definisi adalah suatu system informasi, 

mengidentifikasi, pencatatan, klasifikasi, mengikhtisarkan, dan 

mengkomunikasikan kegiatan perusahaan. (Meilala, Silitonga, Sinaga, 2007: 3). 

Dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi (Sadeli, 2000) disebutkan bahwa akuntansi 

sering dijuluki dengan bahasa bisnis. Perubahan yang cepat dalam masyarakat 

telah menyebabkan kompleksnya bahasa tersebut dalam mencatat, meringkas, 

melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi untuk kepentingan perorangan, 

pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat lainnya. 

Akuntansi menurut American Accounting Association adalah: 

 “…the process of identifying, measuring, and communicating economic 
information to permit informed judgements and decisions by users of the 
information.” (Evanston, Illions; A Statement of Basic Accounting Theory, 1966. 
hal.1) 
 

Dari definisi ini maka keharusan bagi akuntansi untuk mengetahui 

lingkungan social ekonomi disekitarkanya.  

Sistem informasi karenanya adalah suatu kerangka kerja dengan nama 

sumberdaya (manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah suatu 

masukan (data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan. (Wilkinsons, 1992 dengan alih bahasa Agus Maulana) 

Setelah penjelasan-penjelasan di atas maka akan dapat di lihat dalam 

bagan di bawah proses dari system informasi yang ada dalam perusahaan: 
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Gambar 1-1 Data yang masuk dan informasi yang diahsilkan dalam system informasi 
suatu perusahaan. (Wilkinson, 1992 dengan alih bahasa Agus Maulana ) 

 

Dari potongan pengertian sistem, informasi dan akuntansi maka jika 

digabungkan menjadi sistem informasi akuntansi, akan diperoleh pengertian 

bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, 

peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi tenaga 

pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan 

manajemen.  
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eksternal 
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2.1.3. Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Secara garis besar, elemen pembentukan sistem informasi akuntansi terdiri 

dari struktur dan proses. Dimana karakteristik dari sistem informasi akuntansi 

menurut Wilkinson (1993) adalah: 

1. Sasaran 
Sasaran merupakan kekuatan  pemotivasi yang mengarahkan suatu sistem. 
Setiap sistem memiliki satau sampai lebih dari satu sasaran. Sistem 
informasi akuntansi memiliki sasaran, yaitu menyediakan informasi yang 
dibutuhkan oleh manajemen maupun pihak luar.  

2. Masukan-proses-keluaran 
Dengan kata lain bahwa sebuah sistem akan memiliki yang namanya input 
atau masukan. Kemudian input ini akan mendapatkan proses pengolah 
agar dapat digunakan yang mana hasil dari proses input ini yang 
dinamakan output atau keluaran. Pada sistem informasi akuntansi maka 
akan dkita peroleh fungsi dari masing-masing tahapan, yaitu sebagai 
pengumpulan data, pemrosesan data dan menyediakan informasi. 

3. Lingkungan 
Lingkungan merupakan tempat dimana sistem tersebut berada dan 
pelaksanaanya. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem 
informasi perusahaan sehingga selin beriterasksi dengan sistem-sistem 
lain dalam perusahaan, sistem informasi akuntansi juga berinteraksi 
dengan siste-sitem di luar perusahaan. Dalam merancang suatu sistem 
yang tanggap terhadap lingkungan perusahaan, maka kita perlu 
mengidentifikasikan pengaruh yang layak diperhatikan yaitu pengaruh 
yang muncul dari sumberdaya yang dibutuhkan, pengaruh yang 
dibutuhkan oleh industri dimana perusahaan berada, dan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh kewajiban hukum perusahaan.  

4. Subsistem 
Setiap sistem terdiri dari subsistem-subsitem penyusunnya betapapun 
kecilnya sistem tersebut. Dan tiap-tiap subsistem tersebut mengandung 
semua karakteristik dari suatu sistem yang lengkap. Sistem pemrosesan 
transaksi dari sistem pemrosesan informasi merupakan subsistem dari 
sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah bagian 
dari subsitem perusahaan begitu juga dengan perusahaan merupakan 
sistem dari sistem yang lebih besar (supersistem) yaitu lingkungannya. 

5. Saling ketergantungan 
Setiap sistem mempunyai saling ketergantungan dengan sistem yang 
lainnya. Disamping sistem itu mempunyai subsistem-subsistem yang 
saling erat berkaitan, sistem juga memiliki hubungan integral dari sistem 
lain yang lebih besar. Hubungan antara susbsistem dengan subsistem dan 
dengan supersistem dinamakan hirarki sistem.  

6. Kendala 
Tidak ada sistem yang tidak memiliki kendala, baik kendala itu berasal 
dari dalam maupun dari luar. Kendala sistem informasi akuntansi dapat 
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berasal dari dalam perusahaan yaitu dari organisasi maupun sistem 
operasionalnya, sedangkan dari luar perusahaan berasal dari pemasok, 
pelanggan, pesaing dan lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi 
akuntansi. 

7. Pengendalian 
Pengendalian adalah proses yang dilakukan sistem untuk mengoreksi 
setiap penyimpangan dari rangkaian langkah-langkah menuju sasaran 
yang didinginkan. Pengendalian yang efektif tergantung pada umpan balik. 
Umpan ini diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya 
untuk menentukan penyimpangan yang kemudian dikoreksi dengan 
mengubah masukan atau proses. Sistem informasi akuntansi yang baik 
dapat meningkatkan pengendalian internal. Pengendalian internal ini 
bertujuan untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek 
ketelitian dan keandalan kata akuntansi, mendorong efisiensi dan 
dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan 
melakukan pengujian kepatuhan (compliance test) yaitu pengujian 
terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. 

8. Pengguna 
Setiap sistem akan menghasilkan keluaran yang berguna bagi pemakainya. 
Sistem informasi akuntansi ini menghasilkan informasi yang digunakan 
oleh pemakai internal (manajer dan karyawan) maupun pemakai internal. 
 

2.1.4. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001) tujuan umum sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru 
2. Untuk memperbaiki informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru 
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan untuk menyediakan 
catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan 
kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan 
akuntansi 

 
2.1.5. Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Baridwan (1998: 7) dalam menyusun sistem akuntansi harus 

memperlihatkan faktor-faktor: 

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat yaitu 
bahwa sistem akuntansi harus terus mampu menyediakan informasi yang 
diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan dan dengan 
kualitas yang sesuai 
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2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip amanyang 
berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga 
keamanan harta milik perusahaan. Untuk menjaga keamanan harta milik 
perusahaan maka sistem akuntansi harus disusun dengan 
mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern 

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang 
berarti bahwa biaya untuk menyelnggarakan sistem akuntansi itu harus 
dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal dengan kata lain 
dipertimbangkan cost dan benefit dalam menghasilkan suatu informasi 

 
 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari sistem 

informasi akuntansi adalah memberikan suatu informasi yang berpinsip cepat, 

akurat, murah serta berfungsi sebagai pengendalian intern guna menjaga aset 

organisasi dalam hal ini aset pemerintah daerah. 

2.1.7. Keterbatasan Sistem  

 Perubahan akan senantiasa terjadi dari waktu ke waktu. Demikian juga 

perusahan atau sebuah organisasi akan menglami perubahan juga. Naik turunnya 

kondisi perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi sistem perusahan. 

Termasuk juga dalam hal akuntansinya.  

 Berdasarkan karakteristik sistem informasi akuntansi yang sudah 

disebutkan di atas, maka setiap perusahaan mempunyai sistem yang berbeda-beda 

dalam menerapkan sistem akuntansi yang digunakan. Hal ini akan disesuaikan 

kebutuhan informasi yang memang diperlukan oleh perusahaan. Dan bergantinya 

waktu dan kondisi perusahaan akan menyebabkan perbaharuan pada sistem 

akuntansi yang digunakan. Dan sistem yang senantiasa dievaluasi kerelevanannya 

dengan informasi yang dibutuhkan serta ketersediaan biaya adalah sistem yang 

bisa dikatakan handal. 

 Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem informasi yang diterapkan pada 

sebuah perusahaan akan senantiasa mengalami perubahan. Hal itu seiring dengan 
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terjadinya perkembangan perusahaan yang juga disebabkan perubahan 

dilingkungan eksternal.   

2.1.8. Pengertian Formulir 

 Formulir adalah  secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi (Mulyadi, 

2001). Jenis formulir sangat banyak, misalnya faktur penjualan tunai, faktur 

pengiriman barang, nota pembelian barang dan masih banyak lagi contohnya. 

Dari formulir kita akan mendapatkan informasi yang merupakan input dari sebuah 

proses akuntansi. Dari formulir kita dapat mengetahui tanggal terjadinya transaksi, 

jenis dan jumlah barang, petugas yang berwenang (yang 

bertandatangan/bertanggung jawab atas keluranya formulir tersebut).  Secara 

sederhana, formulir diartikan juga sebagai dokumen yaitu wujud fisik rekaman 

transaksi sebagai alat penetapan tanggungjawab dan permintaan dilakukannya 

suatu kegiatan. Jadi, formulir adalah catatan-catatan terjadinya sebuah transaksi  

2.1.9. Peranan dan Fungsi Formulir 

 Dalam menjalankan sebuah perusahaan, formulir mempunyai peranan 

yang cukup penting. Hampir semua kejadian ataupun transaksi direkam pada 

sebuah formulir. Kegunaan formulir pada dasarnya adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi perusahaan, bisa juga 

menetapkan tanggung jawab memulai, mencatat dan menyelesaikan 

transaksi 

2. Formulir dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan 

3. Untuk mengirim data dari satu pihak ke pihak lainnya 

4. Merekam terjadinya suatu kegiatan atau transaksi 
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2.2. Pajak Daerah 

Pada pemulaan penerapan pajak daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Peraturan ini berdasarkan pada sistem pemerintahan daerah yang mengacu dari 

Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Akan tetapi perkembangan politik yang 

cepat memaksa pemerintah untuk memperbaharui sistem pemerintahaan daerah 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dan dengan inilah maka undang-undang pajak daerah dan 

retribusi daerah harus disesuaikan pula, karena Undang-Undang nomor 18 tahun 

1997 sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam system pemerintahan 

daerah yang baru. Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang nomor 34 tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 20 Desember 2000.  

Adapun perbedaan yang terdapat antara Undang-Undang nomor 18 tahun 

1997 dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 adalah: 

a. Perubahan istilah Daerah Tingkat I dan II menjadi daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota sehingga istilah pajak Daerah Tingkat I diubah menjadi pajak 

provinsi dan pajak Daerah Tingkat II menjadi pajak kabupaten/kota. Hal ini 

dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

b. Memperluas terminologi kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air sehingga Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan 

sebagai Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik 
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Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai Bea Balik Nama Kendaraan 

bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

c. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula 

merupakan Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan menjadi pajak provinsi dan 

diubah namanya menjadi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan. 

d. Pajak Hotel dan Restoran yang semula merupakan satu-kesatuan jenis Pajak 

Daerah Tingkat II dipisah menjadi dua jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak 

Hotel dan Pajak Restoran 

e. Menambah satu jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Parkir, yang 

sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997  

f. Menyesuaikan istilah yang digunakan dalam penetapan pajak daerah 

Dengan adanya Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 memberikan peluang 

kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah selain yang 

sudah ditetapkan dengan memenuhi syarat-syarat seperti pada pasal 2 ayat 4. 

adapun syarat atau criteria pemungutan pajak daerah kabupaten/kota yang harus 

ditetapkan melalui peraturan daerah adalah: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan 

harus sesuai dengan definisi yang sudah ditentukan  

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota 

c. Objek dan dasar pengenaan tarif tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum, maksudnya adalah pajak tersebut adalah untuk kepentingan bersama 
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yang lebih luas antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan 

memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan. 

d. Objek pajak bukan merupakan pajak provinsi dan atau objek pajak pusat. 

e. Potensinya memadai, maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar untuk 

pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya seiring dengan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

f. Tidak memeberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya bahwa pajak 

tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak 

merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor 

impor. 

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria keadilan 

antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi 

pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan wajib pajak 

yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan 

wajib pajak. Sedangkan kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan 

subjek pajak untuk memikul tamabahan beban pajak. 

h. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat 

netral terhadap lingkungan. Artinya dengan penerapan pajak tersebut tidak 

memberikan peluan kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat untuk 

merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan 

masyarakt. 
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2.3. Pajak Parkir 

Merujuk dari Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2002, pengertian pajak 

parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang 

dimiliki oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha 

pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha yang berdiri sendiri termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 

yang memungut bayaran. 

Adapun bukti transaksi yang digunakan dalam proses penarikan pajak 

parkir berdasar Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 2002 adalah: 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang digunakan 

oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak 

yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah  

2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), adalah surat yang digunakan oleh 

wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah . 

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang . 

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar . 
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5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), 

adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 

yang ditetapkan . 

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang . 

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat keputusan 

yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . 

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda . 

2.4. Sistem Pengendalian Intern 

2.4.1. Pengertian Pengendalian Internal 

AICPA memberikan arti pengendalian intern dalam arti luas yaitu meliputi 

struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang 

digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga harta milik 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan pengendalian intern 

dalam arti sempit adalah pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar 

maupun penjumlahan menurun.   

System pengendalian intern dikatakan memuaskan, apabila meliputi: 
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1. suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-tanggungjawab 

fungsional secara tepat 

2. suatu system wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna 

untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, 

hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya 

3. praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas 

dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi 

4. suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya 

Maka dapat disimpulkan bahwa system pengendalian internal merupakan 

sebuah aktivitas untuk mengendalikan perusahaan dari pemanipulasian data atau 

informasi dalam rangka melindungi asset perusahaan maupun pengambilan 

keputusan yang tepat, serta mengefisienkan biaya dan memudahkan kroscek 

ketelitian pencatatan transaksi ekonomi. 

2.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Secara umum, tujuan pokok system pengendalian internal (Mulyadi, 

2001): 

1. Menjaga Kekayaan organisasi 
2. Mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi 
3. Mendorong efisiensi 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

 
Hampir semua perusahaan atau organisasi memiliki system pengendalian 

internal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau orgnaisasi tersebut. 

Hal ini dikarenakan setiap perusahaan atau organisasi mempunyai peraturan yang 

berbeda-beda.  
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2.4.3. Unsur-Unsur Pengendalian internal 

Dari peraturan atau yang biasa dikenal dengan AD/ART perusahaan, maka 

akan dapat kita ketahui bagaimana system pengendalian internal yang diterapkan 

di perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Secara umum unsur-unsur 

pokok system pengndalian internal adalah: 

1. Sturktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas 

Sturktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Prinsip-prinsip yang 

harus diperhatikan dalam pembagian tanggung jawab fungsional dalam 

perusahaan atau organisasi: 

a. Harus ada pemisahan antara fungsi pencatatan, pelaksanaan dan 

penyimpanan atau pengelolaan 

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, setiap transaksi yang terjadi 

harus mendapatkan persetujuan/otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

Oleh karena itu setiap organisasi atau perusahaan perlu mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 

Dan dalam hal inlah digunakannya formulir sebagai media untuk merekam 

penggunaan wewenang ketika memberikan otorisasi terlaksananya sebuah 
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transaksi. Karena itulah maka penggunaan formulir harus diawasi 

sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Dari berjalannya 

system otorisasi ini akan mampu memberikan jaminan dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksnakan tugas dan fungsi setiap unit 

organsasi 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan system wewenang serta 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 

dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang dapat 

dipertanggunggjawabkan oleh yang berwenang 

b. Pemeriksaan mendadak 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilakukan dari awal sampai akhir hanya 

oleh satu orang saja 

d. Perputaran jabatan, karena dengan ini akan menjaga independensi 

pejabat dalam melaksanakan tugasnya 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi yang berhak. Karyawan kunci 

perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Dengan 

ini maka pekerjaannya sementara akan digantikan oleh pejabat lain 

sehingga dari sini harapannya dapat terungkap andai saja terjadi 

kecurangan dalam departemen yang bersangkutan 

f. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan 
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g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 

unsure-unsur system poengendalian intern yang lain 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, system otorisasi dan prosedur 

pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik 

yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang 

melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut di 

atas, unsur mutu karyawan merupakan unsure system pengendalian yang 

paling penting. 
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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian adalah strategi dalam melakukan penelitian 

termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Melihat 

dari rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metodologi penelitian deskriptif atau disebut juga penelitian kualitatif. Hal ini 

dimaksudkan untuk eksplorasi (menemukan) dan klarifikasi (menjelaskan) 

mengenai fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti. Metode 

deskriptif juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Witney (dalam Nazir, 1985) mendefinisikan metode 

deskriptif sebagai pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitan 

deskriptif mempelajari masalah-masalh dalam masyarakat, tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat, situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh suatu fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.  

Menurut Moleong (2002) metodologi kualitatif adalah prosedur yang 

menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan sehingga 

mendukung studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa 

data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik.  
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Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah penelitian dengan 

pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah (a) studi yang akan 

melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemerikasaan 

secara menyeluruh terhadap tingkah laku seorang individu, (b) penelitian terhadap 

latar belakang dan kondisi dari individu, kelompok, atau komunitas tertebtu 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek atau 

kejadian yang diteliti, (c) peneltian yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu optimisme, lembaga atau gejala tertentu (Gabriel Amin 

Silalahi, 2003: 62). 

Menurut Danim (2000) ada 5 (lima) ciri penelitian kualitatif, meskipun 

tidak semua bentuk penelitian kualitatif memperlihatkan ciri tersebut. Adapun 

kelima ciri tersebut adalah: 

1. Penelitian Kualitatif memiliki setting alami sebagai sumber data langsung dan 

peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti kebijakan sebagai 

instrument pengumpul data lebih dominant daripada instrument lainnya. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Apabila ada angka, sifatnya 

hanya sebagai penunjang. 

3. Peneliatian kualitatif lebih menekankan kepada proses kerja, dimana seluruh 

fenomena yang dihadapi diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari, 

terutama yang berkaitan langsung dengan masalah social. 

4. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan induktif. 

Abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti kebijakan atas dasar data yang telah 
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terkumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data 

selama kerja lapangan di lokasi penelitian. 

5. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna, dimana focus 

penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia. 

3.2. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian bertujuan membatasi ruang lingkup studi, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2001), penentuan fokus penelitian 

mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu: 

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus 

penentuan tempat penelitian menjadi layak 

2. Penentuan fokus secara efektif menentukan criteria inklusi-eksklusi untuk 

menyaring informasi yang mengalir masuk 

Sesuai dengan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan 

daerah, khususnya pajak parkir 

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah. Dari struktur akan 

diperoleh informasi terkait pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan tingkat bawah secara jelas 

3. Prosedur pendataan pajak parkir oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

untuk mengetahui jumlah wajib pajak parkir kota Malang  

4. Prosedur pendaftaran pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Kota Malang 

untuk mengetahui sistem dan prosedur pendaftaran pajak parkir 

5.  Prosedur penetapan pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Kota Malang 
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6. Prosedur pembayaran pajak parkir oleh bidang penagihan kepada Dinas 

Pendapatan Kota Malang 

7. Prosedur pelaporan hasil pendataan dan pemungutan pajak parkir oleh 

Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kota Malang  

3.3. Sumber Data 

Sumber data merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunaka dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer 

Data primer menurut Moleong (2000) adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari obyek penelitian/penulisan. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari mengkaji peraturan yang berlaku dengan cara mengobservasi 

langsung penerapan peraturan tersebut. Disamping itu, peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada system dan prosedur 

administrasi dari pajak parkir sejak penarikan sampai pada pembukuan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diolah dari dokumen-dokumen, kompilasi 

yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Jadi sumber data sekunder itu 

merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti/pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2005: 62). Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini 

berasal dari  catatan histories atau laporan yang sudah tersusun dalam arsip 

(dokumen) baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
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Berdasarkan sumber data yang diperoleh maka untuk mendapatkan data 

dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Interview/Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

wawancara langsung dengan narasumber. Adapun narasumber yang dipilih 

adalah bagian yang berkaitan lansung dengan fokus penelitian yang sudah 

disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu wawancara ini dilakukan kepada: 

a. Kepala Dinas Pendapatan Kota Malang, tentang struktur organisasi 

dan pendelegasian wewenang 

b. Kepala/petugas Seksi Pendataan dan Pendaftaran wajib pajak 

parkir tentang prosedur pendataan dan pendaftaran pajak parkir 

Kota Malang 

c. Kepala/petugas Seksi Penagihan pajak parkir tentang prosedur 

pengihan dan pembayaran oleh wajib pajak parkir Kota Malang 

d. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan tentang prosedur 

pencatatan dan pendokumentasian bukti transaksi pembayaran 

pajak parkir Kota Malang  

2. Observasi 

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Observasi merupakan kegiatan di mana peneliti melibatkan 

dirinya dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk 

interaksi, hubungan, tindakan, kejadian dan sebagainya (Mason, 1996: 60). 

Adapun kegiatan observasi yang dilakukan antara lain: 
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a. Melakukan pengamatan proses pelaksanaan pendataan dan 

pendaftaran wajib pajak parkir 

b. Mengamati proses penghitungan pengenaan tarif pajak parkir 

c. Mengamati proses pembayaran wajib pajak parkir ke Dinas 

Pendapatan Kota Malang 

3. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen, merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis. 

Dokumen juga bisa digunakan untuk verifikasi maupun pembanding untuk 

data-data lainnya yang telah diperoleh dari hasil observasi dan interview.  

3.5. Analisa Data 

Analisa data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data 

setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian (Nur Indriantoro dan 

Bambang Supomo, 2002). Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebanran yang dapat 

dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.  

Analisa data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Menurut 

Moleong (2000: 19) “proses analisa data adalah dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, 

foto dan sebagainya. 

Dengan demikian tahapan atau proses analisa data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah: 
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1. Menjabarkan bentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota 

Malang dan job description-nya. Dari data ini maka akan diperoleh 

garis kewenangan dan tanggungjawab yang berlaku di Dinas 

Pendapatan Kota Malang, apakah sudah efektif dalam mendukung 

pengendalian intern. 

a. Mempelajari bagan struktur Dipenda Kota Malang dalam 

hal garis struktur terkait pendelegasian wewenang dan 

tanggungjawab 

b. Melakukan analisa tentang terlaksananya tugas dan fungsi 

dari sub-sub bagian maupun seksi-seksi apakah sudah 

berjalan sesuai dengan peraturan tentang tugas pokok dan 

fungsi setiap bagian dalam yang terdapat di Dipenda 

c. Mengamati kinerja di Dinas Pendapatan Daerah   

2. Mempelajari sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran wajib 

pajak parkir. Peneliti akan menggambar bagan alirnya (flow chart), 

dalam rangka mengamati apakah sistem prosedur pendataan dan 

pendaftaran sudah berjalan sesuai dengan Perda Kota Malang 

Nomor 3 Tahun 2002 

a. Melihat formulir yang digunakan apakah sudah tersedia dan 

mencukupi dalam prosedur pendataan dan pndaftaran 

b. Menganalisa bentuk-formulir atau dokumen yang 

digunakan 

c. Menganalisa apakah ada kecurangan-kecurangan dalam 

pengolahan data 
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d. Menganalisa proses pendokumentasian dalam proses 

pendataan dan pendaftaran 

3. Melakukan analisa atas pelaksanaan penetapan tarif pajak parkir 

berpedoman pada Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002  

a. Menjabarkan proses penetapan tarif pajak parkir yang 

dilakukan oleh Dipenda 

b. Melakukan analisa proses penetapan tarif pajak parkir 

yuang telah dilakukan oleh Dipenda 

4. Menganalisa proses pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak 

parkir, dengan mengamati prosedur penerimaan pembayaran pajak 

parkir pada Dinas Pendapatan dan pelaksanaan Perda Kota Malang 

Nomor 3 Tahun 2002 

a. Melakukan pencocokan antara formulir-formulir yang 

digunakan 

b. Melakukan pengecekan antara formulir dengan pembayaran 

yang dilakukan 

c. Mengumpulkan seluruh analisa mulai dari pelimpahan 

wewenang dan otorisasi sampai teknis penggunaan formulir 

untuk mengetahui pengendalian intern pada sistem dan 

prosedur penarikan pajak parkir 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Penyajian Data 

4.1.1. Kondisi Umum Kota Malang 

Secara geografis Kota Malang terletak pada 112,06 bujur selatan dan 7,06-

8,02 lintang selatan. Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu: Gunung Arjuno di 

sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat,  

dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Selain itu, kondisi ini menjadikan Malang 

adalah kota strategis unutk pengembangan industri, pertanian, dan juga pendidikan. 

Luas Kota Malang adalah 110,06 kilometer persegi dengan jumlah penduduknya per 

Juni 2005 sebanyak 782.110 jiwa. Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan yaitu 

lowokwaru, Blimbing, Kedungkandang, Sukun dan Klojen. Dari lima kecamatan ini 

yang menjadi pusat kota berada di Kecamatan Klojen. Hal ini dikarenakan kantor 

walikota dan DPRD berada di Kecamatan itu. Sedangkan untuk perbelanjaan hampir 

menyebar di setiap kecamatan. 

Kota Malang memiliki hampir 20 universitas yang terdiri dari perguruan tinggi 

negeri, perguruan tinggi swasta, akademi dan dan sekolah tinggi. Hal ini menjadikan 

Kota Malang sebagai tujuan para pelajar lulusan sekolah menengah untuk 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka pantas rasanya jika Kota 

Malang pun mendapat julukan sebagai Kota Pendidikan. Selain jumlah perguruan 

tinggi, cuaca yang sejuk sangat mendukung proses pendidikan di Kota Malang. 

Meskipun jika dibandingkan dengan masa sebelumnya tidak sesejuk dulu. Hal ini 

karena masih semrawutnya penataan kota yang seharusnya mendapatkan perhatian 

lebih dari pemerintah Kota Malang.  
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4.1.2. Kondisi Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terletak di jalan Kertanegara 

No. 7 Malang. Kontor ini terletak di area kantor pemerintahan Kota Malang yaitu di 

dekat Kantor DPRD dan Kantor Walikota Malang.  

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Daerah Sebagai Unsur Pelaksana 

Pemerintah Kota Malang menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Malang bertugas melaksanakan kewenangan di bidang penerimaan dan pendapatan 

daerah sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah 

Kota Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 346 Tahun 2004 tentang Uraian 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.  

Adapun tugas pokok dari Dipenda berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2004 

adalah: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah ; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di 

bidang penerimaan dan pendapatan Daerah ; 

c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan dan 

pemungutan pajak Daerah ; 

d. pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lainlain; 

e. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengendalian operasional penerimaan 

pajak daerah dan retribusi Daerah ; 

f. penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah ; 

g. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah ; 
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h. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ; 

i. pembinaan dan pengendalian benda-benda berharga serta pembukuan dan 

pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan pendapatan daerah lainnya ; 

j. pembinaan dan pengendalian terhadap sistim pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ; 

k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penerimaan dan 

pendapatan Daerah ; 

l. pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 

m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan ; 

n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; 

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Di bawah ini adalah struktur organsisasi pada Dinas Pendapatan Kota Malang 

berdasar SK Walikota Malang Nomor 346: 



Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang 
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Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing dari struktur organisasi yang ada 

sebagai berikut. 

1. Kepala Dinas 

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang nomor 346 tahun 2004 tentang Uraian 

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang, maka Kepala 

Dinas memiliki tugas mrnkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat 

terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

2. Bagian Tata Usaha 

Bagian tata usaha memiliki tugas melaksanakan administrasi umum meliputi 

penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, 

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan 

Dinas. Oleh sebab tugas tersebut maka Kepala bagian Tata Usaha mempunyai 

fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana keinerja tahunan 

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 

c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Dinas 

d. Pengelolaan administrasi kepaegawaian  

e. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan  

f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan 

g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Dinas 

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
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i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya 

Bagian Tata Usaha membawahi Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 

serta Sub Bagian Umum. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program 

mempunyai tugas melakukan administrasi umum yang meliputi penyusunan 

program, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan. Oleh 

karena itu, maka fungsi sub bagaian keuangan dan penyusunan program adalah: 

a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan 

b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan 

pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 

c. Pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan  

d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan 

e. Pengvaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Tata Usaha 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

Sub Bagian umum bertugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan. 

Ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan 

perpustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Bagian 

Umum memiliki fungsi: 

a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas 

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan 

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
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f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

3. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 

Sesuai dengan nama bidang ini, maka bidang ini bertugas dalam pendaftaran, 

pendataan dan penetapan pajak daerah. Adapun fungsi dari bidang ini, antara lain: 

a. Perumusan teknis pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak 

Daerah dan system pengarsipan serta pendokumentasian 

b. Pemeriksaan akurasi pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak 

Daerah 

c. Penelitian kelengkapan dan potensi Pajak Daerah 

d. Pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

e. Perumusan teknis penghitungan dan penetapanb pajak Daerah 

f. Pemeriksaan nota perhitungan dan penetapan pajak Daerah 

g. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan Pajak dan Jabatan (Official 

Asessment) 

h. Pemeriksaan ketetapan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB 

i. Pengendalian pendistribusian SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB 

j. Pemeriksaan permohonan pembayaran Pajak daerah dengan system angsuran 

dan penundaan 

k. Penandatangan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB 

l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya 
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Bidang ini membawahi 2 seksi yaitu seksi pendataan dan pendaftaran serta seksi 

penetapan. Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai fungsi antara lain: 

a. Penyiapan formulir pendataan (SPTPD) 

b. Penyerahan formulir pendataan (SPTPD) kepada wajib pajak setelah dilakukan 

pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD 

c. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah 

diisi oleh wajib pajak atau kuasanya 

d. Pelaksaan pemeriksaan obyek pajak dalam rangka penentuan besarnya pajak 

e. Penyiapan formulir pendaftaran wajib pajak 

f. Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam 

buku dan daftar formulir pendaftaran 

g. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

h. Pengolahan data obyek, subyek, dan wajib pajak 

i. Penyampaian Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib 

Pajak 

j. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data Pajak Daerah  

k. Pelaporan hasil pengolahan Pajak Daerah secara berkala 

l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, 

Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan perhitungan, penerbitan, dan 

pendistribusian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan 

retribusi daerah. Oleh karena itu, seksi penetapan memiliki fungsi: 
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a. Pelaksanaan penghitungan Pajak dan Retribusi Daerah dalam nota perhitungan 

atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang berlaku 

b. Penertiban SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB, SKRD, SKRDT, SKRDKB 

dan SKRDLBberdasarkan nota perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah 

c. Pembuatan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah yang 

diterbitkan  

d. Pendistribusian surat keterangan Pajak dan Retribusi Pajak kepada Wajib dan 

Retribusi Daerah 

e. Penyusunan laporan penggunaan benda-benda berharga yang telah diterbitkan  

f. Pembuatan perjanjian angsuran sesuai dengan Surat Perhomonan Angsuran yang 

telah disetujui Kepala Dinas 

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang Pandataan, 

Pendaftaran, dan Penetapan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

Bidang pembukuan dan pelaporan  mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan 

pelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi 

hasil Pajak, penerimaan Lain-laindan pengendalian benda-benda berharga. Untuk 

menjalankan tugas-tugasnya itu, maka Bidang Pembukuan dan Pelaporan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan keteapan pajak daerah dan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah  

b. Penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah  
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c. Pengendalian terhadap pengan pengajuan, penyimpanan dan pendistribusian 

benda-benda berharga 

d. Penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, 

Retribusi daerah, Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-Lain secara berkala 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

f. Pelaksanaan  tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya 

Sesuai dengan nama bidangnya, maka bidang ini membawahi dua seksi. Yaitu seksi 

pembukuan dan pelaporan. Seksi pembukuan bertugas melakukan pembukuan 

penerimaan pajak Daerah dan Bangunan, Retribusi Daerah, Pajak Bagi Hasil dan 

penerimaan lain-lain. Untuk itu Seksi Pembukuan mempunyai fungsi: 

a. Pembuatan perencanaan kebutuhan benda-benda berharga untuk setiap tahunnya 

b. Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-benda berharga 

c. Pengajuan pencetakan benda-benda berharga sesuai dengan kebutuhan 

d. Pengevaluadian terhadap penyimpanan dan peredara benda-benda berharga yang 

ada pada unit-unit kerja penghasil atau pemakai benda-benda berharga 

e. Pembuatan laporan secara berkala jumlah persediaan benda-benda berharga dan 

jumlah benda-benda yang beredar di unit-unit penghasil/pemakai benda berharga 

sesuai dengan jenisnya  

f. Pencatatan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPST, 

SKPDKB, SKPDLB, SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan dan denda administrasi 

Pajak Daerah 

g. Pencatatan realisasi penerimaan pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan 

denda administrasi Pajak Derah 
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h.  Pencatatan pembayaran Pajak Daerah yang dibayar dengan cara mengangsur 

atau ditunda dan realisasi pembayarannya 

i. Pencatatan target penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan 

Lain-Lain sesuai dengan yang tertera dalam APBD dan realisasi pembayarannya 

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan 

dan Pelaporan sesuai bidang tugas dan fungsinya 

Sedangkan untuk Seksi Pelaporan melakukan tugas pelapuran secara berkala target 

dan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bagi Hasil dan 

penerimaan lain-lain. Sehingga Seksi pelaporan mempunyai fungsi: 

a. Pembuatan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) realisasi penerimaan 

per jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil 

Pajak dan Penerimaan Lain-Lain (pemungut) Pajak dan Retribusi Daerah 

b. Pembuatan laporan secara berkala perbandinfgan antara target dan realisasi 

setoran dari unit kerja penghasil (pemungut) Pajak dan Retribusi Daerah 

c. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan 

dan Pelaporan sesuai bidang tugas dan fungsinya 

5. Bidang Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain 

Bidang Penagihan memiliki tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah, Pajak 

Bumi dan Bangunan dan atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Untuk hal itu, maka Bidang Penagihan mempunyai fungsi:  

a. Pengendalian penagihan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan atau 

pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang yang berlaku 
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b. Pemeriksaan permohonan keberatan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah, 

yang telah ditetapkan SKPD, SKPST, SKPDKB, SKPDLB 

c. Penerbitan Surat Peringatan terhadap Wajib Pajak Daerah yang menunggak dan 

sudah dilakukan penagihan  

d. Penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah yang menunggak dan 

sudah diberikan Surat Peringatan dan belum melunasinya 

e. Penerbitan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Daerah yang sudah diberikan Surat 

Teguran dan belum melunasinya 

f. Pelaksanaan penyitaan obyek Pajak Daerah atau barang milik Wajib Pajak yang 

menunggak dan memproses pelelangannya 

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan fungsinya 

Bidang penagihan membawahi dua seksi, yaitu seksi penagihan dan seksi 

pengelolaan penerimaan lain-lain. Deksi penagihan penagihan mempunyai tugas 

melakukan penagihan dan pemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak 

daerah, Pajak Bumi dan bangunan, Retribusi daerah, berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Adapun fungsi Seksi Penagihan antara lain: 

a. Pelaksanaan penagiahan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, 

SKPDLB dan denda administrasi kepada Wajib Pajak yang belum membayar 

sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan 

b. Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SPPT 

c. Pelaksanaan Penagihan Pajak lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku 
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d. Pembuatan Laporan Tunggakan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta Pajak Bumi dan Bangunan 

e. Penyusunan laproan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak 

Bumi dan bangunan   

f. Penyampaian Surat peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat 

Pemberitahuan pelelangan kepada Wjib Pajak Daerah dan atau pajak lainnya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku 

g. Penyusunan laporan terhadap terhadap waib pajak yang membayar sendiri atau 

yang melalui jasa pungut/petugas penagihan  

h. Pemeriksaan berkas permohonan keberatan Waib Pajak dan melaksanakan 

pemeriksaan setempat terhadap objek Pajak yang bersangkutan 

i. Penyusunan telaahan terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak 

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksnaan tugas dan fungsi 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

Seksi penerimaan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja 

penghasil untuk penerimaan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka 

sekasi penerimaan lain-lain mempunyai fungsi:  

a. Pelaksanaan koordinasi dengan iunit penghasil yang jenis pungutannya masuk 

Penerimaan Lain-lain untuk mengetahui realisasi penerimaan dan 

permasalahannya 

b. Pembuatan lapaoran hasil koordinasi dengan unit penghasil 

c. Pengevaluasian dan pe;laporan pelaksanaan tugas dan fungsi 
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d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

6. Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional 

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pengembangan dan pemngndalian operasional 

b. Penyusunan perencanaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi hasil pajak dan 

pendapatan lain-lain 

c. Penyusunan perncanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan 

Rertibusi Daerah 

d. Pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah 

e. Pengendalian mekanisme pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

f. Pelaksanaan evaluasi potensi, target dan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya 

Bidang ini dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi Pengembangan Potensi dan Seksi 

Pengendalian Operasional. Seksi Pengembangan Potensi memiliki tugas melakukan 

perencanaan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karenanya, 

maka ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan, antara lain sebagai berikut: 

a. Peyusunan perencanaan pengembangan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil 

Pajak dan Penerimaan Lain-lain setiap Tahun Anggaran 
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b. Pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan dan penggunaan media dan sarana 

pemungutan serta penggunaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis tata kerja dan tata hubungan kerja yang berkaitan 

dengan Pendapatan Asli Daerah 

d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah atau 

Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

e. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perpajakan Daerah dan 

Retibusi Daerah 

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan 

Potensi dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

Seksi Pengendalian Operasional bertugas melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun 

fungsi dari seksi Pengendalian Operasional adalah: 

a. Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak daerah dan 

rtribusi Daerah 

b. Pengendalian mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah 

c. Pengendalian pelaksanaan teknis penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

d. Pelaksanaan anlisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah berdasarkan 

kondisi riil di lapangan 

e. Pelaksanaan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi  
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f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan 

Potensi dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk atas kebutuhan dinas dalam hal pelaksanaan 

tugas dan fungsi teknis. UPTD dipimpin oleh Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas, 

dan tugasnya berada di bawah dan tanggungjawab Kapala Dinas 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk untuk melaksanakan sebagian dari tugas 

pokok dan fungsi Dinas yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu, dan 

ini pun dilakukan jika Dinas membutuhkan untuk membentuknya. Kelompok 

Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua 

Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai 

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional 

Senior. Jumlahnya didasarkan pada sifat, jenis dan beban kerja yang ada.  

4.1.4. Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Tata urutan pertanggungjawaban pada Dinas Pendapatan Daerah adalah bahwa 

Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini melalui 

Sekretaris Daerah. Apabila dalammenjalankan tugasnya Kepala Dinas berhalangan, 

maka Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kapala Bagian atau Kepala Bidang 

yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas. Kepala Dinas wajib menyusun rencana 

strategis yang mengacu pada rencana strategis Pemeirntah Daerah, menyusun 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuata Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Seperti yang ada pada gambar bagan struktur, maka seperti itu juga hirearki 

pertanggungjawaban yang terdapat pada Dinas Pendapatan. Dalam menjalankan tugas, 

jika Kepala Bagian berhalangan maka bisa dilimpahkan kepada salah satu dari Kepala 

Sub Bagian. Dan jika Kepala Bidang yang berhalangan dalam menjalankan tugas, maka 

Kepala Dinas bisa menunjuk salah satu dari Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul 

Kepala Bidang. Demikian pula jika Kepala Sub Bagian dan atau kepala seksi 

berhalangan, maka staf dari Sub Bagian Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub 

Bagian dan atau Kepala Seksi. 

Untuk setiap Unit/ satuan organisasi pada Dinas Pendapatan berkewajiban: 

1. Menyusun rencana kerja Dinas Pendapatan 

2. Mempersiapkan bahan penyusunan AKIP dan membuat LAKIP  

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan 

bertanggung jawab dengan menyampaikan laporan secara tertulis terkait 

pelaksanaan tugasnya secara teapt dan cepat 

4. Memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi 

Adapun keterangan nama-nama pegawai serta jabatan dan pendidikan 

terakhirnya, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Jumlah Karyawan/Karyawati dan PTT Dipenda Berdasarkan Pendidikan Formal 

Okrtober 2008 
No Bagian/Bidang/UPTD S2 S1 D3 SMA SMP SD Jumlah 
1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 
2 Tata Usaha 1 6 - 16 5 3 31 
3 Penagihan dan 

Pengelolaan 
 
1 

 
3 

 
3 

 
11 

 
3 

 
2 

 
23 
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Penerimaan Lain-lain 
4 Pengembangan 

Potensi dan 
Pengendalian 
Operasional 

 
- 

 
8 

 
- 

 
2 

 
- 
 

 
- 

 
10 

5 Pembukuan dan 
Pelaporan 

- 4 1 9  2 16 

6 Pendataan, 
Pendaftaran dan 
Penetapan 

 
1 

 
8 

 
- 

 
23 

 
3 

 
3 

 
38 

7 GOR - 2 1 24 11 12 50 
 Jumlah 3 32 5 85 22 22 169 
8 PTT - - - 10 1 7 18 
 Jumlah 7 28 5 92 19 22 187 
Sumber: Dipenda Kota Malang, 2008 

4.1.5. Sarana dan Prasarana Penunjang 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang melakukan pemungutan pajak 

dan juga beberapa retribusi daerah yang mana sduah dia taur dalam Peraturan Walikota 

Malang. Untuk menunjang kinerjanya, maka Dinas ini memiliki dan perlengkapan 

kantor: 

Tabel 4.2 
Perlengkapan pada Dipenda Kota Malang sebagai Sarana dan Prasarana 

No Nama Perlengkapan Kantor Jumlah Kondisi 
1. Komputer 15 buah Bagus 
2. Printer 8 buah Bagus 
3. Mesin Ketik manual 10 buah Bagus 
4. Meja Kerja 46 buah Bagus 
5. Kursi Kerja  105 buah Bagus 
6. Lemari 18 buah Bagus 
7. Kursi Tamu dan Meja Tamu 2 set Bagus 
8. Kendaraan Motor roda 2  3 buah Bagus 
9. Kendaraan Roda 4 2 buah Bagus 
10. Telepon 8 buah Bagus 
11. Mesin Fax 3 Buah Berfungsi Semua 
Sumber: Dipenda Kota Malang, September 2008 

4.1.6. Kebijakan Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

yang dimiliki oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha 
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pokok maupun yang disediakan sebagai suatu tempat usaha yang berdiri sendiri 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir inni tidak mutlak ada pada 

semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan pajak daerah 

pada setiap kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Daerah diberikan kebebasan 

untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah masing-

masing. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang mana 

menyebutkan bahwa pajak daerah akan diatur oleh peraturan daerah secara lebih 

detailnya dan penyesuaian dengan daerah yang bersangkutan. Selain itu pengarahan 

untuk pajak daerah yang lebih mendalam oleh pemerintah, adalah dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Dari Peraturan 

Pemerintah ini, pun menjelaskann secara mendalam setiap item pajak daerah. Akan 

tetapi belum detail mengenai objek pajak, wajib pajak, tempat, dan lain-lainnya yang 

akan sangat bergantung pada daerah tempat pemungutan pajak yang bersangkutan.  

Di Kota Malang, pajak parkir baru diterapkan sejak tanggal 11 Februari 2002 

berdasarkan tanggal yang diundangkan. Kurang lebih 5 bulan setelah diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 13 

September 2001. Hal ini merupakan respon cepat dari Kota Malang untuk menambah 

satu pos pemasukan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Selain itu, 

peningkatan jumlah penduduk kota Malang menyebabkan perlu untuk melakukan 

penetapan pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah Kota Malang. Dengan keputusan 

pemerintah ini akan mengakibatkan peningkatan pendapatan dan idealnya mampu 

melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Untuk data pajak parkir adalh 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Daftar Wajib Pajak Parkir Bulan September 2008 

NO NAMA ALAMAT NPWPD 
    
1 PARKIR PLAZA ARAYA JL. BLIMBING INDAH 0083,61,400 
2 PARKIR KOMPLEK RUKO JL. LS. PARMAN 0084,61,400 
3 PARKIR ARJOSARI BRT. TERMINAL JL. RADEN INTAN 0085,61,400 
4 PARKIR ARJOSARI UTR. TERMINAL JL. RADEN INTAN 0086,61,400 
5 PARKIR BCA JL. A. YANI 0118,61,400 
6 PARKIR KARISMA JL. RADEN INTAN 0463,61,400 
7 PARKIR SARINAH PLAZA JL. B. RACHMAD 0386,62,400 
8 PARKIR RAMAYANA JL. MERDEKA TIMUR 0387,62,400 
9 PARKIR MITRA I JL. A. SALIM 0388,62,400 
10 PARKIR GAJAHMADA PLAZA JL. A. SALIM 0389,62,400 
11 PARKIR MALANG PLAZA JL. A. SALIM 0390,62,400 
12 PARKIR BCA JL. B. RACHMAD 0391,62,400 
13 PARKIR MC DONALS JL. B. RACHMAD 0392,62,400 
14 PARKIR KANTOR POS JL. MERDEKA SELATAN 0393,62,400 
15 PARKIR RS. LAVALETTE JL. WR. SUPRATMAN 0394,62,400 
16 PARKIR GRAMEDIA JL. B. RACHMAD 0395,62,400 
17 PARKIR  PIZZA HUT JL. SEMERU 0396,62,400 
18 PARKIR  PERTOKOAN SISWA JL. MERDEKA TIMUR 0397,62,400 
19 PARKIR BANK BTN JL. AI. SURYANI 0398,62,400 
20 PARKIR APOTIK KIMIA FARMA JL. KAWI 0399,62,400 
21 PARKIR BCA JL. KAWI 0451,62,400 
22 PARKIR BCA JL. PATTIMURA 0452,62,400 
23 PARKIR PERTOKOAN KYAI TAMIN JL. K. TAMIN 0453,62,400 
24 PARKIR PERTOKOAN KY. TANGAN JL. B. RACHMAD 0455,62,400 
25 PARKIR MATOS JL. VETERAN 0920,62,400 
26 PARKIR MITRA II JL. L. SUTOYO 0960,62,400 
27 PARKIR RUKO AR HAKIM JL. AR. HAKIM 1017,62,400 
28 PARKIR RS. PANTI NIRMALA JL. K. SUGIONO 0028,63,400 
29 PARKIR VELODROOM JL. DANAU JONGE 0096,63,400 
30 PARKIR DIENG PLAZA JL. RAYA LANGSEP 0037,64,400 
31 PARKIR SWALAYAN LOWOKDORO JL. SATSUI TUBUN 0038,64,400 
32 PARKIR ISTANA DIENG KOMP. ISTANA DIENG 0039,64,400 
33 PARKIR  PLN GADANG JL. SATSUI TUBUN 0040,64,400 
34 PARKIR  UTR. TERMINAL GADANG JL. K. SUGIONO 0081,64,400 
35 PARKIR RUKO PUNCAK TIDAR JL. PUNCAK MANDALA 0087,64,400 
36 PARKIR RUKO GADANG ASRI JL. K. SUGIONO 0089,64,400 
37 PARKIR TLOGOMAS JL. BAIDURI PANDAN 0065,65,400 
38 PARKIR GRIYASHANTA EKS. JL. S. HATTA 0066,65,400 
39 PARKIR PERTK. TAMAN NIAGA JL. S. HATTA 0067,65,400 
40 PARKIR ATM UNMUH JL. RAYA TLOGOMAS 0198,65,400 
41 PARKIR MOG JL. KAWI 1272,62,400 
Sumber: Dipenda Kota Malang, Sepetember 2008 
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Peraturan Daerah Kota Malang tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang pajak parkir. Dalam peraturan daerah ini, dijelaskan 

secara detail bagaimana penerapan dan pengelolaan pajak parkir di Kota Malang. 

Pengelolaan pajak parkir dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah, sebagai dinas yang 

membantu pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak daerah. Dan Dipenda ini 

hanya melakukan proses pemungutan dengan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan 

oleh wajib pajak dan kemudian langsung menyetorkannya pada Kas Daerah. Jadi, 

Dipenda hanyalah pelaksana teknis pemungutan sedang pemegang semua pendapata 

adalah di Bendahara Daerah.  

A. Objek Pajak Parkir 

Berdasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan 

bahwa obejek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha yang bediri sendiri termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dari sini kita harus 

mengetahui beberapa terminologi yang berhubungan dengan objek pajak parkir, yaitu: 

1. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang 

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disedaiakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran 

2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan 

atas penyerahan barang dan atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat 

parkir 
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3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan 

parkir atau jenis lainnya pada gedung, pelataran milik pemerintah/swasta orang 

pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atas 

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya 

4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan 

atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/swasta, 

orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai temapt parkir kendaraan 

5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi, atau badan 

di luar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka 

6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan 

kendaraan bermotor yang dipungut bayaran 

7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk 

menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk 

jangka waktu tertentu, dan atau untuk diperjualbelikan 

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang 

ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau 

barang dijalan. 

Dari terminologi di atas maka sangat jelas istilah-istilah yang terdapat dalam 

perparkiran. Untuk Kota Malang, penanganan parkir sendiri dilakukan oleh dua dinas 

yaitu dinas pendapatan dan dinas perhubungan. Akan tetapi ada pemisahan dari 

penangan yang dilakukan. Parkir yang dimaksud oleh Dinas pendapatan adalah pajak 

sedang untuk dinas perhubungan adalah retribusi parkir. Ketika melihat pengertian 

pajak parkir dan retribusi parkir, diantara keduanya memiliki pengertian yang hampir 

sama. Namun, antar keduanya memiliki space pengelolaan yang berbeda. Seperti pada 
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Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan  pengecualian 

tempat parkir yang tidak termasuk dalam pajak parkir yang dikelola oleh Dipenda Kota 

Malang, yaitu: 

1. Penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

2. Penyelenggaran temapat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, 

dan perwakilan lembaga-lembaga instansi internasional dengan azas timbal balik 

Jadi, dari terminologi di atas untuk Kota Malang tidak semua parkir merupakan 

pajak parkir yang ditangani oleh Dipenda. Karena ada yang juga ditangani oleh Dinas 

perhubungan yang disebut dengan retribusi parkir.  

Berdasarkan wawancara pada Dinas Pendapatan yang disampaikan oleh Bidang 

Pendataan dan Pendaftaran bahwa meskipun pajak parkir memiliki objek pajak parkir 

yang diselenggarakan oleh orang pribadi/badan yang swasta dan bukan instansi 

pemerintah, untuk di Terminal parkir yang masih masuk kawasan/daerah terminal 

adalah bagian Dinas Perhubungan dan ini merupakan jenis retribusi parkir. Sedangkan 

untuk perparkiran yang diselenggarakan oleh orang pribadi/badan dan ini adalah swasta 

merupakan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah dan termasuk jenis pajak parkir. 

B. Subjek Pajak Parkir 

Pada pajak parkir, yang dikatakan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha 

yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Dengan demikian, 

pengusaha tersebut otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak 

Pajak Parkir yang terutang. Oleh karena itu, pada pajak parkir untuk subjek pajak dan 

wajib pajak tidak sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir adalah subjek 
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pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan penguasaha yang menyediakan 

tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).   

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pajak 

Parkir, menyebutkan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menikmati fasilitas tempat parkir dengan cara membayar. Sedangkan wajib Pajak 

adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau mengelola tempat parkir khusus 

swasta. Dengan demikian, untuk pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. 

Konsumen yang manggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar 

(menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan 

dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk 

memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). (Siahaan, 2005: 411) 

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

di bayar untuk pemakaian tempat parkir. Wajib pajak membayarkan pajak parkir setiap 

bulannya sesuai dengan hasil dari pemabyaran pajak yang dipungutnya dari subjek 

pajak (konsumen yang menggunakan fasilitas parkir). Pembayaran yang dilakukan oleh 

wajib pajak adalah sebesar 20% dikalikan dengan dengan jumlah pembayaran yang 

diperoleh dari pemakaian temapat parkir tersebut (Perda Kota Malang nomor 3 Tahun 

2002 pasal ke-5).  

Dari data yang dijelaskan oleh Dipenda Kota Malang, bahwa dari target 

pendapatan daerah sebesar Rp. 82.213.442.771,00 realisasi yang diperoleh melebihi 

target yaitu hingga 1,45% sebesar Rp. 83.403.547.594,00. Sedangkan pendapatan 

daerah yang berasal dari Pajak ditargetkan sebesar Rp. 42.112.940.638,00. Angka ini 

adalah setengah dari target perolehan pendapatan daerah dan pada akhir peiode 
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teralisasi melebihi target sebesar Rp. 42.727.420.351. Dan dari pajak parkir yang 

ditargetkan sebesar Rp. 912.000.000,00 terealisasi melebihi target, yaitu sebesar Rp. 

920.092.325,00. (wawancara pada Wakil Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, 15 

Desember 2008)    

4.1.7. Sistem dan Prosedur Pajak Parkir 

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak parkir 

Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Parkir tidak serta-merta 

melakukan pendataan, akan tetapi ada tahapan dan komunikasi yang dilakukan. Adapun 

tahapan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: 

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran melakukan sosialisasi kepada Calon wajib pajak 

parkir dengan melakukan Tanya jawab dan ceramah. Dari kegiatan ini dilakukan 

juga proses komunikasi 2 arah. 

b. Setelah dilakukan sosialisasi, maka Seksi Pendataan dan Pendaftaran mulai 

melakukan penghimpunan data Wajib Pajak Parkir dari hasil survey di lapangan. 

Hal ini dilakukan karena calon Wajib Pajak kurang proaktif, sehingga Dipenda-lah 

yang melihat/meneliti potensi Pajak Parkir baru di kawasan Kota Malang. Dari sini 

kemudian disiapkan formulir pendaftaran bagi wajib pajak. Adapun lampiran yang 

harus disertai selain dari kartu identitas adalah surat kuasa pengelolaan dari Pemilik 

Ruko/pemilik usaha pokok kepada pengelola parkir. Hal ini sangat perlu sebagai 

bukti bahwa ada perijinan penglolaan parkir yang diberikan kepada orang lain, agar 

tidak terjadi kesalahpahaman di belakang hari nanti. 

c. Seksi Pendataan dan pendaftaran menerima kembali formulir yang telah diisi Wajib 

Pajak beserta kelengkapan yang diperlukan untuk kemudian diproses. Setelah itu 
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maka akan ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dibuatkan kartu 

NPWPD-nya 

d. Seksi Pendataan dan Pendaftaran membuat Surat pemberitahaun Pajak Daerah 

(SPTPD) rangkap dua, di mana satu diberikan kepada wajib pajak parkir dan lembar 

kedua untuk arsip 

e. Selanjutnya Seksi Pendataan dan Pendaftaran melalui SPTPD melakukan 

pemeriksaan lapangan atau lokasi yang kemudian dicatat pada Berita Acara 

Pemeriksaan Sederhana Lapangan 

f. Dari data survey lapangan ini, Seksi Pendataan dan Pendaftaran memasukkan 

informasi tersebut pada kartu data yang dibuat rangkap 3: 

 Lembar 1 untuk seksi Pendataan dan Pendaftaran  

 Lembar 2 untuk seksi penetapan 

 Lembar 3 untuk seksi penagihan 

g. Bagi wajib pajak parkir yang sudah memiliki NPWPD tidak perlu melakukan proses 

pengisian formulir pendaftaran, akan tetapi cukup menunjukkan NPWPDnya untuk 

kemudian mengisi SPTPD jika ada perubahan.    

Adapun bagan dari prosedur pendataan dan pendaftaran pajak parkir Kota Malang 

adalah sebagai berikut:  
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Gambar 1 
Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Parkir 

Wajib Pajak Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formulir 
Pendaftaran 

Menghimpun data 

Memeriksa 
Kelengkapan 

Daftar Induk wajib pajak 

Membuat kartu 
pengenal NPWPD 

NPWPD Kartu NPWPD 

2 1 
SPTPD 

Daftar 
SPTPD

2 
1 

SPTPD 

N 

Pengolahan data yang 
diperoleh dan melakukan 

pemeriksaan  

3 
2 

1 
Kartu Data 

N
1 

2 

Sosialisasi kepada WP 

Berita acara Pemeriksaan  sederhana Lapangan 

Penyediaan Daftar 
Formulir 



 

 63

Keterangan: 

WP : Wajib Pajak 

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

2. Penetapan Pajak Parkir 

a. Seksi Penetapan melakukan perhitungan besarnya pajak parkir atas dasar kartu data 

yang ada. Untuk melakukan penetapan tarif, dilakukan survey bagaiman potensi 

pajak yang diahsilkan oleh lokasi parkir baru. Untuk wajib pajak parkir lama 

dilakukan survey per semester dalam rangka melihat bagaiman perkembangan parkir 

yang dikelola. Setelah mengetahui bagaimana penghasilan parkir yang diperoleh, 

maka dikalikan dengan 20%, untuk diabayrkan sebagai pajak parkir. 

b. Setelah ditemukan berapa jumlah yang harus dibayarkan, maka Seksi penetapan 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak daerah Pajak Parkir (SKPDPP) yang berisi 

pajak parkir terhutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak parkir. SKPDPP dibuat 

rangkap 5: 

 Lembar 1 untuk Wajib pajak  

 Lembar 2 untuk Seksi Penetapan 

 Lembar 3 untuk Kasir (Bendahara Penerima) 

 Lembar 4 untuk seksi penagihan 

 Lembar 5 untuk Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional 

Dan di bawah ini adalah bagan dari prosedur penetapan pajak parkir:
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Gambar 2 

Prosedur Penetapan Pajak Parkir 
Seksi Pendataan dan 
Pendaftaran 
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Keterangan: 

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Bidang P3O : Bidang Pengembangan Potensi dan Pengendalian Operasional 

3. Penyetoran Pajak Parkir 

a. Wajib Pajak membawa SKPD langsung melakukan transaksi pembayaran ke bagian 

kasir/Bendahara Penerima dan kemudian mengisi Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) rangkap 5 

b. SKPDPP dan SSPD rangkap 5 divalidasi, setelah dibayar SSPD yang asli 

dikembalikan kepada wajib pajak beserta dengan SKPD sedangkan yang kedua 

disimpan oleh Bendahara Penerima sebagai arsip bersama dengan uang pembayaran 

c. Berdasarkan SSPD yang sudah divalidasi, Bendahara Penerima mencatat dan 

menjumlahkan ke dalam Surat Tanda Setoran (STS) rangkap 3 

 Lembar 1 warna putih untuk Bendahara Penerima 

 Lembar 2 warna kuning untuk seksi Pembukuan dan Verifikasi 

 Lembar 3 warna hijau muda untuk Kas Daerah 

Penyetoran dilakukan pada hari itu juga oleh bendahara penerima ke kas daerah 

sebelum jam 11.20 WIB. Jika ada penyetoran pajak oleh wajib pajak di atas jam 

tersebut maka disetorkan pada hari berikutnya 

d. Pada Kas Daerah Surat Tanda Setoran divalidasi kemudian dicatat ke dalam jurna 

penerimaan kas dan dibuat laporan penerimaan  

Adapun bagan alir dari prosedur penyetoran pajak parkir adalah sebagai berikut:



 

 66

Gambar 3 

Prosedur Penyetoran Pajak Parkir 

Wajib Pajak Bendahara Penerimaan/Kasir Kas Daerah 
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Keterangan: 

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah 

STS : Surat Tanda Setoran 

4. Penagihan Pajak Parkir 

a. Seksi penagihan menerima dan mencatat semua data yang terdapat pada SKPD 

pajak parkir serta membandingkannya dengan laporan penerimaan pajak. Jika 

terdapat selisih pajak parkir, maka seksi ini bertugas menghitung jumlah tunggakan 

dan menerbitkan surat tagihan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang kurang 

dalam pembayaran pajaknya 

b. Membuat Surat Teguran yang disahkan oleh Kabag Tata Usaha. Surat Teguran ini 

rangkap tiga setelah disahkan akan diberikan kepada: 

 Lembar 1 untuk wajib pajak 

 Lembar 2 untuk Kasubdin Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 

 Lembar 3 untuk Bagian tata usaha (arsip) 

c. Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari setelah 

jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu itu maka wajib pajak harus 

melakukan pelunasan pajak terutangnya. 

d. Apabila setelah masa tujuh hari setelah jatuh tempo pajak belum dilunasi, maka 

akan dikeluarkan Surat Paksa. Dan jika ini sudah dikeluarkan dengan rentang waktu 

pembayaran dua minggu setelah melebihi jatuh temponya Surat Teguran, maka akan 

dilanjutkan dengan melakukan penyitaan 

e. Setelah dilakukan penyitaan terhadap wajib pajak belum melunasi pajaknya, maka 

akan diajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara 

Adapun bagan dari prosedur Penagihan Pajak Parkir adalah sebagai berikut:
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Gambar 4 

Prosedur Penagihan Pajak Parkir 
Seksi Penagihan Tata Usaha 
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5. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir 

 Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima dan mencatat semua realisasi pajak 

parkir yang masuk Bendahara Penerima melalui Surat Tanda Setoran yang telah 

divalidasi. Kemudian memasukkannya ke dalam buku-buku register pajak parkir 

 Hasil dari catatan dalam buku register tersebut dibuatkan laporan penerimaan total 

per hari, yang kemudian dibuatkan laporan pajak parkir totalper hari untuk 

diserahkan ke seksi evaluasi dan pelaporan 

 Tugas dari Bidang Pembukuan dan Pelaporan yaitu membuat laporan semua 

realisasi penerimaan Dipenda selama satu bulan maupun evaluasi kerja Dipenda 

yang akan disetujui oleh Kepada Dipenda. Dan dalam kurun waktu satu tahun 

bidang ini membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban kerja untuk 

mengetahui sejauh mana usaha Dipenda menjalankan tugasnya dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Walikota.  

Dan di bawah ini adalah bagan dari pembukuan dan pelaporan pajak parkir: 
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Gambar 5 
Prosedur Pembukuan dan Pelaporan 

 
Seksi Pembukuan Seksi Pelaporan 
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4.2. Analisa Data 

4.2.1. Struktur Organisasi 

Dari bagan struktur organisasi Dipenda dan tugas serta wewenang setiap 

strukturnya, sudah memiliki kejelasan wewenang dan mempunyai batasan tugas yang 

terpisah namun tetap satu-kesatuan. Sesuai dengan nama setiap bidang, tugas dan 

wewenangnya pun meliputi apa yang tertera sebagaimana namanya. Otorisasi 

kewenangan tetap diserahkan hingga ke semua level, dengan tetap memperhatikan 

komunikasi dan pertanggungjawaban yang hirearki. Melihat bagan struktur organisasi 

Dipenda, tentang otorisasi dan pelimpahan wewenang telah jelas pemilahan tugas serta 

wewenang. Dalam penerapannya pun Dipenda mempunyai aturan main yang tidak 

terlepas dari bagan yang ada.   

Meskipun antara satu bidang dengan yang lain mempunyai tugas yang berbeda-

beda, akan tetapi mereka memiliki hubungan saling ketergantungan. Setiap bidang 

pastinya melakukan surat-menyurat ke luar Dipenda, maka hal ini haruslah melalui 

bidang Tata Usaha dan tentunya mempunyai tembusan ke Kepala Dinas. Pada 

mekanisme penerimaan pajak daerah yang diawali dari pendataan pun memiliki saling 

ketergantungan yang sangat erat. Sehingga dengan ini evaluasi kinerja dapat dilakukan 

dengan melakukan kross cheque antar bidang dan ada komunikasi yang terjalin dengan 

baik dan pertanggungjawaban terhadap fokus kerja masing-masing bidang. 

Kelancaran kinerja ini tidak hanya didukung oleh pemilahan tanggungjawab dan 

job description saja melainkan juga didukung dengan kualitas sumberdaya manusianya. 

Sebagus apapun sistem yang ada, jika sumberdaya manusia yang menjalankannya tidak 

memiliki pemahaman yang bagus maka akan sia-sia saja. Pada Dipenda Kota Malang, 

per September 2008 memiliki jumlah pegawai/karyawan 169 orang dan 18 orang 
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pegawai tidak tetap (PTT). Sehingga total pegawai/karyawan pada Dipenda Kota 

Malang berjumlah 187. Dengan jumlah yang sedemikian Dipenda mampu melakukan 

tugasnya sebagai penerima pendapatan daerah dengan baik. Dikatakan baik karena 

berdasarkan data 2008 ini Dipenda mampu mencapai rata-rata target dari pendapatan 

daerah yang harus masuk ke kas daerah. Dari pengamatan selama penulis melakukan 

penelitian di Dipenda, penulis menemukan adanya sinergisitas antara petugas di kantor 

dengan petugas lapang yang melakukan penagihan dan survey. Hal ini merupakan 

indikasi dari kelancaran kinerja. 

Dari segi kualitas pegawai/karyawan Dipenda, bisa dilihat dengan katagori 

tingkat pendidikannya. Adapun sebaran tingkat pendidikan adalah untuk karyawan yang 

lulusan S2 berjumlah 3, S1 berjumlah 32, D3 berjumlah 5, SMA berjumlah 85, SMP 

berjumlah 22, dan SD berjumlah 22. Dari sebaran tingkat pendidikan, terdapat 

ketidakseimbangan tingkat pendidikan. Jumlah terbesar karyawan Dipenda adalah dari 

lulusan SMA dengan jumlah dua kali lipat lebihnya dari lulusan S1. Akan tetapi, hal ini 

tidak berarti bahwa kulaitas SDM lemah. Karena hal ini diantisipasi dengan pendidikan 

dan latihan singkat serta adanya studi banding yang mampu meningkatkan kemampuan 

skill dalam melakukan fungsi dan tugas masing-masing bidang hingga seksi.  

Selain itu, karyawan dengan lulusan SMP dan SD menempati posisi tugas yang 

sangat teknis dan tidak mempunyai wewenang yang startegis. Mereka juga menempati 

posisi-posisi yang tidak begitu memperhatikan masalah latar belakang pendidikan, 

melainkan keterampilan. Misalnya, sopir dan pelaksanan teknis di lapangan. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan komposisi karyawan disetiap bidang, yang mana jumlah karyawan 

yang lulusan SMP terbanyak terdapat dalam bidang Pendataan, Pendaftaran dan 

Penetapan serta UPTD GOR. Sebab, penempatan karyawan pada bidang ini 
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pertimbangan yang digunakan adalah kerja karyawan yang cukup teknis, latar belakang 

pendidikan bukan merupakan yang utama, serta skill strategis tidak begitu diperlukan. 

Namun demikian, terdapat pengecualian untuk posisi yang memiliki peran strategis 

seperti di penetapan dan beberapa bagian jenis tugas yang memerlukan pertimbangan 

lebih besar dalam pengambilan suatu keputusan. 

Disamping kualitas SDM, perlu juga didukung dengan lengkapnya sarana dan 

prasarana dalam menunjang kinerja karyawan. Dari penyajian sarana dan prasarana di 

atas sangat membantu kinerja Dipenda dalam melakukan penerimaan Pendapatan 

daerah. Untuk mengontrol kondisi sarana dan prasarana, di setiap bidang ada yang 

bertugas dalam pengelolaan inventarisasi kantor dinas sehingga jika ada yang 

mengalami gangguan atau rusak segera dilaporkan dan harapannya mendapat tindak 

lanjut segera agar tidak mengganggu kelancaran kerja. 

4.2.2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

a. Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Parkir 

Awal aktivitas dari pendataan ini adalah melakukan peninjauan lokasi calon 

objek pajak atas rekomendasi bidang P3O. Setelah melakukan survey maka akan 

dilakukan pemanggilan pada pemilik lokasi pengelolaan parkir. Seharusnya calon wajib 

pajak melaporkan langsung kegiatannya pada Dipenda Kota Malang. Namun, hal ini 

belum bisa dijalankan karena banyak dari masyarakat yang belum memiliki 

pengetahuan sampai ke sana. Sehingga Dipenda lah yang proaktif dalam hal ini.  

Proses pemanggilan ini merupakan sosialisasi pada calon wajib pajak mengenai 

peraturan yang ada pada Kota Malang yaitu peraturan tentang pajak parkir. Dipenda 

kemudian melakukan survey lagi untuk menghitung besaran  potensi pajak yang bisa 

ditarik dari objek pajak tersebut. Dengan pemanggilan ini maka calon wajib pajak akan 
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diberikan pengertian bahwa mereka adalah wajib pajak parkir dikarenakan usaha yang 

mereka miliki dan berdasar peraturan, mereka harus melakukan pembayaran pajak atas 

usaha tersebut. Proses dari pemanggilan sampai pada penetapan memakan waktu kurang 

lebih 2-3 bulan.   

b. Pelaksanaan Penetapan Pajak Parkir 

2-3 bulan adalah proses yang cukup ideal untuk meninjau kelayakan potensi 

pajak yang ada serta menaksir berapa potensi pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah 

Kota Malang. Berdasar perda Kota Malang Nomor 3  Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 

menyatakan bahwa pajak parkir ditarik sebesar 20 % dari jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.  

Penghitungan dilakukan dengan melihat saat jumlah pengunjung ramai dan saat 

pengunjung sepi kemudian dirata-rata. Hal ini dikenal dengan metode Penetapan. 

Sedangkan untuk metode yang lain adalah metode Menghitung Pajak Sendiri (MPS). 

Hal ini dilakukan oleh wajib pajak parkir yang system pemabayarannya dengan 

computer seperti di Malang Olympic Garden. Untuk metode penetapan adalah sebuah 

cara penetapan pajak parkir dimana wajib pajak sudah mendapatkan besaran pajak yang 

telah dihitung oleh Dipenda dan sudah dikeluarkannya SKPD. Untuk jumlah tersebut 

maka wajib pajak akan melakukan pembelian karcis parkir yang telah diberi stempel 

Dipenda. Dari karcis ini akan dilakukan evaluasi penetapan pajak parkir pada wajib 

pajak.  

Dari proses penarikan pajak parkir dengan pembelian karcis masih sangat 

dimungkinkan terjadinya kecurangan pemungutan parkir oleh wajib pajak, oleh karena 

itu ada proses survey berkala yang dilakukan Dipenda untuk melihat potensi pajak 

parkir. Peninjauan ulang ini dilakukan setiap 1 semester. Sehingga dalam 1 tahun ada 2 
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kali survey. Selain itu wajib pajak juga bisa melakukan keberatan atas jumlah pajak 

yang harus dibayarkan, karena alasan sepi atau yang lainnya dengan mengajukan 

keberatan ke dipenda. Karena laporan ini maka akan dilakukan pertemuan dan juga 

survey ulang. Dapat disimpulkan bahwa penetapan pajak parkir tidak hanya wewenang 

mutlak Dipenda namun ada proses komunikasi antara Dipenda dan Wapa. 

c. Pembayaran Pajak Parkir 

Setelah proses pendataan dan pendaftaran yang kemudian disusul dengan 

penetapan pajak yang harus dibayarkan, maka wajib pajak akan mendapatkan SKPD 

untuk melakukan pembayaran ke kasir/Bendahara Penerima. Pembayaran pajak parkir 

memiliki jatuh tempo tanggal 30 atau 31 bulan yang bersangkutan. Contohnya jika 

kewajiban dari wajib pajak parkir untuk membayarkan perolehan pemungutan 

pembayaran parkir oleh konsumen di bulan Juni, maka wajib pajak parkir 

membayarkannya di bulan Juli paling lambat tanggal 31.  

Dari kasir wajib pajak parkir akan mendapatkan SSPD dan SKPD yang sudah 

divalidasi. Sampai di sini berakhirlah keterlibatan wajib pajak, kemudian proses 

pencatatan dan juga penyetoran ke kas Daerah oleh dipenda berjalan. Jika ditarik 

mundur, wajib pajak terlibat dalam pendaftaran atau pendataan, kemudian penetapan, 

dan berakhir di pembayaran. Apabila nanti di masa pajak ini berjalan, memungkinkan 

terjadinya keberatan, maka wajib pajak bisa melakukan keberatan kepada Dipenda. 

Keberatan ini terjadi karena  

Dari kasir SSPD sebanyak 5 rangkap diberikan kepada satu untuk wajib pajak, 

yang lainnya adalah diberikan kepada bidang penagihan, bidang pembukuan, P3O dan 

arsip untuk kasir.  

d. Penerimaan Pajak Parkir 
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Setelah kasir menerima pembayaran dari wajib pajak, kasir kemudian 

melakukan pencatatan semua perolehan pajak untuk disetorkan ke kas daerah. 

Formulirnya dinamakan dengan Surat tanda Setoran. Penerimaan ini harus segera 

disetorkan 1 kali 24 jam penerimaan. Hanya saja kelemahannya, kas daerah hanya 

dibuka sampai pukul 11.20 WIB. Sehingga jika ada pembayaran setelah jam itu maka 

disetorkan ke kasa daerah hari berikutnya. 

Dari rankap SSPD yang diberikan kepada Penagihan, Pembukuan dan P3O 

adalah untuk dilakukan pengkajian selanjutnya. Di pembukuan maka akan dilakukan 

pencatatan seberapa besar peroleh pendapatan yang telah disetorkan oleh dipenda ke kas 

daerah untuk melaporkan seberapa target yang sudah mampu dijalankan oleh Dipenda 

dalam mengumpulkan pendapatan daerah dalam hal ini pajak parkir Kota malang. Di 

Penagihan akan dilakukan pengecekan apakah ada penundaan pemabyaran sehingga ini 

merupakan sebuah catatan untuk kerja penagihan. Selain penundaan juga melakukan 

pengecekan apakah ada yang kurang bayar dan melebih batas jatuh tempo. Sehingga 

penagihan memiliki konsekuensi lanjut dalam penangan kasus tersebut.  

e. Penagihan Pajak Parkir 

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa bidang penagihan memperoleh rangkap 

SSPD dari kasir/bendahara penerima. Penagihan melakukan eksekusi penagihan apabila 

ada kekurangan dalam pembayaran pajak terutang yang melewati batas jatuh tempo.  

Rentang 7 hari setelah jatuh tempo, bidang ini akan mengeluarkan Surat Teguran (pada 

Bidang penagihan Surat teguran ini disebut dengan Surat peringatan) yang ditandangani 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah.  

Jika dalam rentang 7 hari wajib pajak sudah melakukan pembayaran maka 

dengan demikian Surat Peringatan ini dinyatakan tidak sah. Sebelumnya, maka Dipenda 
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melalui penagihan akan melakukan penghapusan wajib pajak yang menunggak dengan 

bukti dari kasir/bendahara penerima. Atau jika Surat Peringatan telah diterima, sedang 

wajib pajak pun telah melakukan pembayaran pajak parkirnya, maka para wajib pajak 

bisa langsung mengklarifikasinya dengan membawa bukti pembayaran yang telah 

divalidasi ke Bidang Penagihan. 

Surat Paksa akan dikeluarkan, apabila wajib pajak masih belum melunasi pajak 

terutangnya dengan waktu 14 hari setelah dikeluarkannya Surat Peringatan. Sehingga 

jika telah 21 hari berlalu dari jatuh tempo belum dilunasi, maka wajib pajak akan 

diberikan Surat Paksa. Disamping itu pajak terutang akan bertambah dengan denda 2% 

dari pajak terutang. Dan apabila dalam waktu 2x24 jam setelah tanggal jatuh tempo 

Surat Paksa pajak terutang belum dilunasi, maka pajak terutang akan dikenakan juga 

denda sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah pajak terutang.  

Berdasar Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan selaku pejabat yang ditunjuk dan 

berwenang melakukan penagihan dan mengeluarkan Surat Paksa mempunyai wewenang 

untuk menerbitkan: 

a. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis; 

b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

c. Surat Paksa; 

d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 

e. Surat Perintah Penyanderaan; 

f. Surat Pencabutan Sita; 

g. Pengumuman Lelang; 

h. Surat Penentuan Harga Limit; 
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i. Pembatalan Lelang; dan 

j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa. 

Namun dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pengelolaan 

Penerimaan lain-lain tertanggal 17 Desember 2008 oleh Bapak Wigit Ishtiarso 

menjelaskan bahwa dalam penerapan Perda tersebut tidak sekaku seperti yang ditulis, 

karena ada proses musyawarah. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga 

mitra (wajib pajak) dalam hal pemasukan/pendaptan daerah. Beliau juga menyampaikan, 

bahwa bagaimanapun  juga ada saling ketergantungan dalam pemungutan pajak ini 

antara Pemerintah dan wajib pajak. Yang akhirnya ini berdampak juga pada perolehan 

pajak parkir Kota Malang. Meskipun demikian, seperti yang telah ditulis di atas bahwa 

pajak parkir mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan sebuah 

prestasi untuk perolehan pajak parkir.  

f. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir 

Pada bidang ini melakukan sebuah tugas pencatatan atas realisasi pembayaran 

baik pajak maupun distribusi serta pendapatan daerah lainnya. Selain itu juga membuat 

laporan keuangan Dipenda sebagai evaluasi anggaran dengan koordinasi sub bagian 

penyusunan anggaran. 

Jadi, jenis pelaksanaan kerja pada bidang ini adalah klerikal. Dengan STS yang 

dikirim dari Bendahara penerima/kasir, seksi pembukuan melakukan pencatatan 

peneriman per harinya. Dari penerimaan-penerimaan per hari ini akan direkapitulasi 

menjadi bulanan, semester dan tahunan untuk dijadikan bahan evaluasi bagaimana 

realisasi dari pendapatan daerah. Yang mana laporan ini akan ditandatangani oleh 

Kadipenda sebagai pertanggungjawabannya sebagai pejabat yang ditunjuk dan 

berwenang dalam pengumpulan pendapatan daerah.  
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4.2.3. Pengawasan Pajak Parkir 

Pembahasan mengenai pengawasan berarti membahas tentang pengendalian 

internal. Hanya saja di sini akan dibahas pengendalian internal yang mencakup 

pengawasan internal dan eksternal. Dalam melakukan pengawasan pajak parkir 

didukung dari internal dan eksternal Dipenda. Keduanya mempunyai hubungan saling 

ketergantungan sehingga mampu saling menopang untuk pelaksanaan system yang 

transparan dan bertanggungjawab. Pengawasan internal mengupas mengenai 

berjalannya struktur organisasi dan otorisasi wewenang. Sedangkan untuk pengawasan 

eksternal adalah pelaksanaan pemerikasaan yang dilakukan oleh pemerintah serta 

pertanggungjawaban kepada pemerintah terkait kinerja Dipenda. 

A. Pengawasan Internal 

Seperti yang sudah dijelaskan pada tugas dan fungsi pada struktur yang ada pada 

Dipenda, dapat dilihat adanya pemabgian wewenang, tugas dan fungsi yang cukup jelas. 

Parameter cukup jelas adalah pemilahan tugas serta fungsi seperti namanya, ada 

sinergisitas kerja antara bidang satu dengan bidang yang lainnya, dan keluar-masuknya 

surat melalui satu pintu sehingga ada control di satu bidang. Hal lain yang mendukung 

pengawasan internal adalah adanya pemakaian tanda bukti yang rangkap sesuai dengan 

keperluannya, sehingga akan ada saling evaluasi antara bidang satu dengan lainnya 

sampai pada penyetoran penerimaan pendapatan daerah ke kas daerah. 

Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan yang melakukan survey untuk 

mendapatkan data-data penetapan pajak, akan tetapi tugas ini tak bisa jalan tanpa surat 

tugas dari Kadipenda. Dan setelah semua data ada hingga penetapan, maka harus ada 

persetujuan dari Kadipenda. Dan pada gambar prosedur-prosedur di atas terlihat adanya 

sisnergisitas tanda bukti yang juga di kirimkan ke bidang lain sebagai evaluasi, arsip 
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dan juga tindak lanjut kerja yang seharusnya dilaksanakan oleh bidang yang 

bersangkutan. 

Tanda bukti-tanda bukti yang adapun setelah tercetak maka diberi stempel 

nomor yang mana merupakan alat pengendali dari tanda bukti yang keluar. Contohnya 

SKPD yang dikeluarkan oleh Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan akan 

terdapat nomor tanda bukti di pojok kanan atas. Dan ini merupakan nomor formulir 

keluar yang artinya ada pendapatan yang akan diterima oleh Dipenda. Dengan kata lain 

tanda bukti ini sama dangan nilai uang yang akan diterima oleh Dipenda sebagai 

pendapatan daerah untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. 

Untuk kemampuan karyawan, penempatan pada pos-pos struktur yang ada telah 

sesuai dengan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dan dari wawancara kepada 

Kepala Bagian Tata Usaha tertanggal 17 November 2008, beliau mengatakan bahwa 

perputaran posisi merupakan hal yang biasa pada Dipenda. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk otorisasi wewenang yang strategis 

diharuskan menyimpan file dengan password. Dan ini di tangan satu karyawan yang 

berkepentingan tersebut. untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan pada satu orang ini 

adalah dengan adanya saling keterkaitan tanda bukti antara bidang dan tandangan 

langsung Kadipenda.  

B. Pengawasan Eksternal 

Mengenai pengawasan eksternal ini yang akan berhubungan langsung dengan 

pameriksaan ada laporan yang dibuat oleh Bidang Pembukuan dan Pelaporan. Sesuai 

dengan job description yang melakat pada bidang ini. Laporan yang dibuat oleh bidang 

ini akan ditandantangani Kadipenda untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja yang 

dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah. 
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Pengendalian yang terjadi pada pengawasan eksternal ini adalah adanya 

pemeriksaan mendadak yang dilakukan pemerintah. Pemeriksaan tentang berjalannya 

kinerja Dipenda secara baik. Selain itu koordinasi yang bagus antara karyawan dalam 

menjalankan tugasnya akan sangat mempengaruhi pelayanan kapada para wajib pajak.  

Interaksi yang terjadi antara wajib pajak ataupun penyetor retribusi dengan para petugas 

yang ada pada Dipenda akan mampu memberikan sebuah kesan bagaimana pemecahan 

permasalahan yang dilakukan oleh Dipenda. Selain itu kerjasama dengan pihak yang 

terkait seperti kepolisian dan kejaksaan maupun dinas pelelangan adalah sebuah 

parameter kinerja Dipenda. 

Dalam hal interaksi dengan wajib pajak, Dipenda tidak serta-merta melakukan 

penetapan pajak secara sepihak. Akan tetapi, dari perolehan data lapang dan 

penghitungan akan ditunjukkan pada wajib pajak. Hal ini agar wajib pajak tidak merasa 

penetapan pajak sewenang-wenang karena penetapan yang terlalu tinggi. Meskipun 

demikian, hal ini tidak mengurangi otoritas Dipenda dalam melakukan penetapan. 

Menurut Kepala Bidang penagihan bahwa ada hubungan kemitraan yang dibangun 

antara pemerintah melalui Dipenda dengan para wajib pajak.   

4.2.4. Formulir-formulir yang Digunakan 

Adapun formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah surat yang digunakan oleh 

wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. Surat ini jarang 

digunakan karena Dipenda telah mengeluarkan kartu data. Kartu Data merupakan 

kartu yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya.  
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2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 

atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah . 

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat keputusan yang menentukan 

besarnya jumlah pajak yang terutang . 

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar . 

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat 

keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan . 

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat keputusan yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang . 

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat keputusan yang 

menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak . 

8. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda . 

9. Surat Tanda Setoran adalah formulir yang berisi rekapitulasi penerimaan pendapatan 

perhari yang diterima oleh Dipenda. Surat ini dikeluarkan oleh Kasir/Bendahara 

Penerima sebanyak rangkap 5 dengan alokasi 2 rangkap untuk kasir, 1 lembar untuk 

Bidang Pembukuan dan 2 rangkap untuk disetorkan ke Kas Daerah. 
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Pada proses pengelolaannya, tidak semua formulir yang telah disebutkan di atas 

digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang. Dalam prosedur pelaksanaan di 

lapangan banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan surat, khususnya 

surat-surat yang dikeluarkan karena wajib pajak belum membayar pajak melebihi batas 

jatuh tempo. Merujuk dari Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2005 dalam hal 

pengeluaran surat paksa untuk wajib pajak yang melebihi jatuh tempo, Dipenda tidak 

sekaku seperti dalam perda. Karena ada komunikasi dan hubungan kemitraan yasng 

dibangun oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Dipenda yang berinteraksi 

langsung dengan wajib pajak. 

Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) 

dalam aplikasi di lapangan jarang terjadi/ digunakan. Berdasarkan wawancara kepada 

Kepala Bidang Pengaihan dan Pelaporan menyatakan bahwa yang sering dikeluarkan 

oleh bidang ini adalah Surat Teguran karena wajib pajak belum melunasi pajak melebihi 

jatuh tempo.  

Tata urutan setelah Surat teguran dikeluarkan, sedangkan wajib pajak masih 

belum melunasi hingga melebihi jatuh tempo yang ditetapkan adalah pengeluaran Surat 

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Akan tetapi, untuk menjalakan mekanisme 

selanjutnya Dipenda tidak sekaku dalam melaksanakan peraturan tersebut. Sebab, 

pemerintah –Dipenda- harus menjalin komunikasi dengan tidak mengurangi 

otorisasinya sebagai pelaksana dari penghimpun pajak daerah.   
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BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

1. Sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran dan penetapan memiliki 2 kategori 

yaitu bagi wajib pajak baru dan wajib pajak lama. Untuk wajib pajak baru akan 

ada prosedur awal yang dilakukan yaitu pengumpulan data-data untuk melakukan 

penetapan berapa pajak parkir yang merupakan tanggunggannya. Dan dalam 

melakukan pengumpulan data-data tersebut telah sesuai dengan yang ada pada 

Perda Nomor 3 tentang Pajak Parkir. Namun ada penggantian formulir, yaitu yang 

seharusnya adalah SPTPD yang seharusnya diisi oleh wajib pajak diganti dengan 

kartu data yang pada awal penetapan diisi oleh Dipenda. kartu data ini 

mempunyain kekuatan sama dengan SPTPD. Akan tetapi untuk pengelola parkir 

Malang Olympic Garden yang melakukan penghitungan sendiri maka mereka 

manggunakan SPTPD yang kemudian setelah penetapan pastinya akan diganti 

dengan Kartu Data. 

2. Karena tidak memakai SPTPD (kecuali MOG), setelah penetapan pasti besaran 

pajak parkir maka wajib pajak parkir mendapatkan kartu data. Dengan proses ini 

berarti ada satu arsip yang memang tidak seperti pada Perda Nomor 3 tahun 2002 

tersebut, hanya saja ini sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah melalui 

Kadipenda. 

3. Berdasarkan proses yang terjadi tentang pembayaran pajak parkir sudah sesuai 

dengan alur yang sebagaimana dijelaskan pada Perda Nomor 3 tahun 2002. 

Namun untuk pada penagihannya yang dikarenakan lewat dari jatuh tempo tidak 

sekaku seperti yang diatur pada Perda Nomor 3 tahun 2002 dan Perda Nomor 9 

tahun 2005 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini dikarenakan 
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pemerintah memakai system musyawarah dalam menjaga hubungan kemitraan 

antara pemerintah dengan wajib pajak. Meskipun demikian, tidak mengurangi 

kewenangan Dipenda sebagai penerima pajak. 

5.2. Saran 

1. Dipenda seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi tentang peraturan 

perpajakan kepada masyarakat dan iklan-iklan tentang pentinganya Pajak Daerah 

dengan pembangunan daerah dan fasilitas umum yang disediakan daerah 

2. Dipenda seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus penunggakkan pajak 

dengan tetap menjaga hubungan baik pada wajib pajak. Karena dalam penerapan 

perda masih ada kekurangtegasan dalam penyelesaian penunggakan pajak 

3. Melakukan training peningkatan skill dalam administrasi penerimaan  pendapatan 

daerah 

4. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Dipenda telah melakukan pendekatan 

personal yang bagus dengan wajib pajak dan hubungan ini harus dijaga agar 

seluruh masyarakat-wajib pajak-  memiliki rasa kepemilikan daerah tinggi. 

Harapannya dari daerah inilah mulai dibangun rasa kepemilikan terhadap Negara 

sehingga terwujud kesatuan gerak dan langkah membangun Negara Indonesia 

menjadi lebih baik.  
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