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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Pengelolaaan 

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga 

menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat 

juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok 

dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.  

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan 

istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata “kelolah” (tomanage) dan biasanya merujuk pada proses 

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan 

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. 

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi 

manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan 

pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. 

Pendapat Pamudji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada 

dua faktor penting yaitu : 

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi 

baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. 



 

 
 

15 

b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar 

lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. 

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa : Pengelolaan 

adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut 

suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses 

mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai 

tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan 

adalah : Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumbersumber lain. 

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses 

merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lain. 

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama 

dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses 

membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat 

menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, 
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pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen 

berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, memimpin, 

membimbing, atau mengatur.  

Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, 

yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. 

Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan 

berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.2 Keuangan Daerah 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam angka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut (Sumarsono,2010 : 15) 

Dalam konteks tersebut membutuhkan suatu kebijakan keuangan daerah 

yang efektif. Kebijakan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek, yaitu : 

a. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekosenterasi dan tugas 

pembantuan. 

b. Sumber pendapatan asli daerah 

c. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan aparatur di daerah dalam 

mengelola keuangan dan pendapatan daerah. 

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola 

mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam 
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rangka pelaksanaan desentralisasi dekosentrasi, dan tugas pembantuan di daerah 

di wujudkan  dalam bentuk APBD.  

Dalam rangka desentralisasi, menekankan agar urusan yang merupakan 

tugas pemerintah daerah dibiayai atas beban APBD. Di sini pentingnya 

pengelolaan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, baik dalam struktur 

penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah yang tercermin dalam APBD. 

APBD pada hakikatnya merupakan pencerminan kebijakan dan program kegiatan 

dalam satu tahun anggaran daerah dalam bentuk uang. Pengelolaan APBD 

dilaksanakan berdasarkan aturan keuangan daerah sesuai dengan peraturan 

erundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka asas desentralisasi, struktur keuangan yang tercermin dalam 

APBD merupakan motor penggerak dlam kegiatan monoter terhadap pelaksanaan 

pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Tetapi yang lebih penting 

desentralisasi keuangan, ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan 

gerak pembangunan daerah guna menunjang tujuan pembangunan daerah. 

2.3 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut kunarjo (2003: 227) PAD adalah pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah 

dan lain-lain usaha daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang 

diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan, yang meliputi: 

a. Pajak daerah  
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Secara umum pajak daerah (Marihot.P.siahaan,2005,7) adalah  

pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-

undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib 

membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontrak 

prestasi/balas  jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan Pemerintah dan 

pembangunan.  

b. Retribusi daerah 

Retribusi (Marihot. P.Siahaan 2005,5) adalah pembayaran wajib 

dari penduduk kepada warga negara karena adanya jasa tertentu yang 

diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian 

retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negra yang dilakukan 

oleh mereka yang menggukan jasa negara. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, 

hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

PAD terdiri dari pajak, Retribusi, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan 

saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerahyang sah 

seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. (Widjaja, 2005: 78) 

APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerntah daerah , adapun 

sumber-sumber pendapatan daerah menurut pasal 79 Undang-undang No 22 

Tahun 1999 terdiri dari (Mardiasmo, 2004: 132) : 



 

 
 

19 

a. Pendapatan asli daerah 

b. Dana perimbangan  

c. Pinjaman daerah 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Menurut Adrian(2010: 296) pengenaan pajak dan retribusi hendaknya 

seiring dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan PAD juga secara agregat harus 

seiring dengan Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam upaya 

untuk meningkatkan PAD, hendaknya mmperhatikan langkah langkah berikut: 

a. Intensifkan pemungutan pajak daerah 

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan 

kepada daerah anpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak 

merupakan instrumen yang memiliki fungsi luas, yaitu redistribusi pendapatan, 

alokasi, dan insentif disentif kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah tercermin 

dalam kebijakan pajak, baik dari sisi penarikan maupun belanja pemerintah. 

Sebagai kebijakan yang penting, instrument kebijakan pajak daerah seyogyanya 

melibatkan publik yang diwakili oleh DPRD dengan demikian, kebijakan 

insentifikasi pajak selalu berada didalam control public. Karena fungsi yang 

sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan adanya contol public maka 

insentifikasi dari sektor pajak merupakan langka yang dapat dilakukan pemerintah 

daerah utuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
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b. Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (final 

good) dan bukan pada pelayanan yang sifatnya intermediary (intermediary 

service) 

Secara normative retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang harus 

diperhatikan adalah bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah 

daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang 

menurut petimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa 

tersebut dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu jasa umum, jasa usaa, dan 

perizinan tertentu. Jasa umum antara lain adalah pelayanan kesehatan dan 

pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan 

umum pemerintahan. Jasa usaha antara lain adalah tempat penginapan, usaha 

bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit. 

2.4 Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. 

Pengertian retribusi secara umum adalah .pembayaran-pembayaran kepada negara 

yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau 

merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 

langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja 

yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. 

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakanberdasarkan undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing 

daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang 

mengacukepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut 

UU No. 28 Tahun 2009 antara lain : 

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 

2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnay dapat pula 

disediakn oleh sektor swasta. 

5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber 
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daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Bila ditinjau dari hukum islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk 

dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya 

hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemaslahatan bagi 

masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus. 

Ciri-ciri retribusi daerah adalah: 

a. Retribusi dipungut oleh negara 

b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 

c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 

d. Retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan 

jasa yang disediakan negara. 

2.4.1. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah 

a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa 

umum. 

b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

c. Subjek retribusi perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentudari pemerintah daerah. 
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2.4.2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah 

1. Objek Reribusi Daerah 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1menentukan bahwa 

objek retribusi berbagai jenis jasa tertentu yangdisediakan oleh pemerintah 

daerah. Tidak semua jasa yang diberikanoleh pemerintah daerah dapat di pungut 

retribusinya, tetapi hanyajenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan 

sosial-ekonomilayak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut 

dikelompokkan ke dalam tiga golongan , yaitu jasa umum, jasa usaha, dan 

perizinan tertentu. 

Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasasebagaimana 

disebut di bawah ini : 

a. Jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan olehpemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatanumum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan.Jenis Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Himpunan 

PeraturanDaerah Kabupaten Siak Tentang Pajak dan Daerah Adapun jenis-

jenisretribusi jasa umum, yaitu sebagai berikut: 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaanpelayanan parkir 

di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintahdaerah.Karena jalan menyangkut 

kepentingan umum, penetapan jalanumum sebagai tempat parkir mengacu kepada 

ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku (Peraturan Daerah 

Kabupaten SiakNomor 27 tahun 2002). 

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha 
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Jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan 

mengandung prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh pihak swasta.Berdasarkan Himpunan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak tentangPajak dan Retribusi Daerah adapun jenis-jenis retribusi 

jasa usaha,yaitu sebagai berikut: 

 Retribusi Terminal 

Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah 

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untukkendaraan 

penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatanusaha, fasilitas lainnya 

dilingkungan terminal yang dimiliki danatau dikelola oleh Pemerintah Daerah 

(Peraturan DaerahKabupaten Siak Nomor 34 Tahun 2002). 

 Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaantempat parkir 

yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelolaoleh Pemerintah Daerah, 

tidak termasuk yang disediakan dandikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah 

dan pihak swasta(Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2002). 

 Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembiayaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 
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2.4.3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi Daerah 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut 

(Mardiasmo,2009:17): 

1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masayarakat, dan aspek keadilan. 

2. Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana kentungan yang diterima oleh 

pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan beriorientsi 

pada harga pasar. 

3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemerian izin yang besangkutan. 

Penetapan tarif retribusi apat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun 

sekali. sedangkan menurut peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 prinsip dan 

sasaran dalam penetapanstruktur dan besarnya tarif yaitu: 

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan 

memperhatikan biayapenyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitaspengendalian atas pelayanan 

tersebut. 

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 

pemeliharaan, biaya bungadan biaya modal. 

3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan 

jasa, penetapan tarif hanyauntuk menutup sebagian biaya. 
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2.4.4. Pemungutan Retribusi dan Sistem Pembayaran Retribusi Daerah 

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2011 pasal 13, Pemungutan Retribusi 

Tidak dapat Diborongkan, Yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan 

retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pegertian ini 

tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak 

ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah 

daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas 

pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. 

2.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah retribusi daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum (dalam Perda, 

21 tahun 2011). Ada beberapa pengertian yang Peraturan Daerah Nomor 21 

Tahun 2011 tentang pelayanan parkir ditepi jalan umum, yang perlu dijelaskan 

maksud dari peraturan daerah tersebut diantaranya : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. 

4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain denganmenggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 
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5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan 

bermotor dan tidakbermotor. 

6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesinselain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 

7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk 

angkutan barang dan/atauorang dengan dipungut bayaran. 

8. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa 

rumah-rumah dan denganatau tanpa kereta samping atau kendaraan 

bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

9. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpaperlengkapan pengangkutan 

bagasi. 

10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 

(delapan) tempat duduktidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutanbagasi. 

11. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, 

mobil penumpang, mobil bus,dan kendaraan khusus. 

12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 

barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan 

dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 
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13. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut 

barang yang dirancang untukditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh 

kendaraan bermotor penariknya. 

14. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa 

angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor. 

15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobilpenumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan 

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, danjadwal tetap maupun tidak 

terjadwal. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 

Perundangan-undanganRetribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi. 

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib Retribusi untukpembayaran kewajiban pertahun / perbulan / 

perhari. 

18. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah daerah 

yang ditunjuk oleh KepalaDaerah.Subjek Retribusi adalah orang pribadi 

atau badan yang mendapat pelayanan oleh PemerintahKabupaten. 

19. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

Surat Ketetapan yangmenentukan besarnya jumlah Retribusi yang 

terutang. 
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20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukantagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa 

pungutan atau denda. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDKB adalah SuratKetetapan yang menentukan besarnya 

Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,besarnya 

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBTadalah Surat Ketetapan yang menentukan 

tambahan atas jumlah yang telah ditentukan. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan 

mengumpulkan dan mengelola data/atauketerangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan laindalam 

rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

24. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkanbukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi 

Daerah yang terjadiserta menemukan tersangkanya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama tetapi permasalahan, lokasi 

dan tempat yang berbeda yaitu : 

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama tetapi permasalahan, lokasi 

dana tempat yang berbeda diantaranya, Santi puspita sari, 2010, judul penelitian 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Perawang, UIN Suska Riau. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pelayanan parkir di kecamatan Tualang, Dengan 

menggunakan analisa kualitatif, sampel dari masyarakat sebanyak 35 orang, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum perawang 

termasuk dalam kategori “Tidak Baik” yakni sebanyak 46% responden 

menyatakan bahwa pelayanan parkir tepi jalan umum tidak baik karena petugas 

parkir dalam memberikan pelayanan tidak ramah dan keamanan kendaraan tidak 

terjamin. 

Penelitian terdahulu dengan topik yang sama tetapi permasalahan, lokasi 

dana tempat yang berbeda diantaranya, Lulu Meirine, 2009, dengan judul 

penelitian Pengelolaan Retribusi Parkir Kota Tembilahan, Universitas Riau. 

Dengan menggunakan analisa kualitatif, sampel kepala dinas 1 kepala tata usaha 1 

kepala bidang perhubungan darat 1 orang, pegawai lalu lintas bagan darat 20 

orang, kontraktor parkir 1 orang petugas parkir 25 orang. Teknik penarikan 

sampel dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan  terlihat bahwa pengelolaan retribusi parkir umum dikota 

Tembilahan yang dilakukan di Dinas perhubungan belum optimal karena sistem 

pengelolaan belum terlaksana dengan baik. 13 orang atau 25% responden 



 

 
 

31 

menyatakan baik, 23 orang atau 44% responden menyatakan kurang baik dan 16 

orang atau 31%  responden menyatakan tidak baik. 

Dari penelitian sebelumnya membahas masalah pengelolaan reatribusi 

parkir, membahas mengenai permasalahan yang sama dan tempatnya yang 

berbeda. Permasalahan  dari penelitian sebelumnya kurangnya pelayanan parkir 

terhadap pengguna jasa parkir, sistem manajemen dan pengawasan yang kurang 

baik. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis mempunyai topik 

dan permasalahan yang berbeda yakni penulis ingin mengetahui Analisis 

Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Siak. 

2.7 Pengelolaan Retribusi dalam Pandangan Islam 

Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnyasendiri 

adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yangselanjutnya disingkat 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yangdipungut berdasarkan 

peraturan daerah yang sesuai dengan perundan-gundanganyang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yangbertujuan memberikan 

kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensipendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai wujud asasdesentralisasi. 

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka 

harusdimanfaatkan dan dikelola yang baik, efektif serta efisien.  

Allah SWTberfirman dalam Al-qur’an: 
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ا فٍِ  هَُىٱلَِّذٌ ضِ َخلََق لَُكم مَّ َرأ تََىي   َجِميٗعا ثُمَّ  ٱۡلأ هُنَّ  ٱلسََّما ءِ إِلًَ  ٱسأ ى  فََسىَّ

ت ٖۚ َوهَُى بُِكل   َى  َع َسَم  ٍء َعلِيٞم  َسبأ ٍأ  َش

  “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan  Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit.  Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al Baqarah:29) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala yang ada di langit dan 

bumimerupakan diciptakan oleh Allah untuk manusia untuk dimanfaatkan, dan 

intidari kewenangan tersebut adalah tugas sebagai khalifah (agen pengelola) 

dimuka bumi. 

Pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin suatu wilayah bertanggung 

jawab untuk memakmurkan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah harus 

pandai mengolah dan memanfaatkna sumberdaya yang ada. Berkaitan dengan 

upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, ada hal 

menarik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu banyak pemerintah 

kabupaten/ kota yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan 

daerah dari dua sektor tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pajak dan 

retribusi adalah pajak bias dipungut oleh pemerintah pusat (nasional) sedangkan 

retribusi hanya biasdipungut oleh pemerintah daerah. 
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2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan denfinisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33). Konsep-

konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai 

kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan 

beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah 

pustaka.  

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari 

variabel ganda yang diteliti, adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian 

ini adalah : 

a. Pengelolaan adalah Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah 

sesuatu menjadi lebih baik dan lebih memiliki nilaiyang lebih tinggi. 

Pengelolaanjuga dapat diartikan melakukan sesuatu agar sesuai dengan 

kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan. 

c. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau 

perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

d. Retribusi parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan 

penggunaan tempat parkir. 
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e. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah suatu ketentuan dalam 

sistem penentuan tarif retribusi pelabuhan dan kemudian dijadikan acuan 

dalam pelaksanaannya. 

f. Tata cara pemungutan adalah suatu cara yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah demi tercapainya tujuan bersama. 

g. Wilayah pemungutan adalah area/lokasi yang ditapkan oleh pemerintah 

daerah untuk dijadikan loksi perparkiran sesuai dengan yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

h. Pengawasan adalah pengamatan/pemantauan yang dilakukan oleh dinas 

perhubungan terhadap pengelolaan perparkiran di lapangan. 

i. Sanksi administrasi adalah salah satu tindakan yang diambil oleh dinas 

perhubungan jika pihak ketiga tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. 

2.9 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel yang dapat di ukur dan 

gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Dalam Nurul Zuriah, 

2009:6 mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi 

empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis. Konsep mempunyai 

tujuan sebagai kerangka untuk tidak terjadi timpang tindih dan memberikan 

batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian. 

 Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Analiasis 

Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Siak. 
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Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

Retribusi Parkir 

Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Objek dan Subjek 

Retribusi Parkir 

- Objek retribusi adalah setiap pelayanan 

parkir di tepi jalan umum. 

- Subjek retribusi adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/ memanfaatkan 

tempat parkir di tepi jalan umum.  

Penetapan  tarif 

retribusi 

- penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat dan 

keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 

pelayanan tersebut. 

 

 

Tata cara Pemungutan 

dan   Retribusi 

- pemungutan retribusi tidak dapat di 

borongkan. 

- retribusi dipungut dengan menggunakan 

surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)  atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Tata Cara Pembayaran 

Retribusi 

 

-  Tempat pembayaran retribusi dapat melalui 

kas daerah kabupaten siak atau melalui 

bendahara penerimaan Dinas Pendapatan dan 

pembantu bendahara penerimaan unit 

pengelolaan teknis dinas (UPTD) dinas 

pendapatan atau tempat lain yang di tunjuk 

oleh kepala daerah. 

- Penundaan pembayaran retribusi  
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disampaikan secara tertulis oleh wajib 

retribusi kepada  kepala daerah melalui 

kepala dinas pendapatan selambat-lambatnya 

14 hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat 

Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).  

Pengawasan dan Sanksi   - Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak 

membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar,dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan Surat Tagihan Retribusi 

Daerah (STRD). 

- Penagihan retribusi didahului surat teguran 

pertama dalam jangka waktu 7 hari. 

Kemudian surat teguran kedua dengan 

jangka waktu 14 hari, kemudian teguran 

ketiga jangka waktu 7 hari, apabila tidak juga 

melakukan pembayaran maka dilakukan 

pemutusan perjanjian kerja sama. 

Sumber: Peraturan Daerah No.21 tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir di Tepi    

Jalan Umum. 
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2.10  Kerangka Berpikir 

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut kegiatan perkembangan 

fiscal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah dan menyebabkan 

pemerintah harus mengeluarkan dana yang rutin dan besar. Dengan demikian, 

maka pemerintah Kabupaten Siak harus mencari Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup besar, salah satunya yaitu retribusi parkir yang ada di Kabupaten Siak. Dan 

penulis menarik permasalahan pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah kabupaten Siak. 

Adapun peraturan daerah yang telah diatur oleh pemerintah kabupaten 

Siak mengenai perparkiran yaitu Perda No.21 tahun 2011 tentang Retribusi parkir 

di tepi jalan umum. Dengan adanya perda ini, maka diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten 

siak yang dikelola dinas Perhubungan kabupaten Siak dengan pengelolaan yang 

efisien dan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti membentuk kerangka berfikir 

yang  merupakan struktur dalam pembahasan konsep retribusi parkir dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Siak yaitu: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 21 Tahun 2011 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak  

No. 21 Tahun 2011 
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Penetapan 

Besar Tarif 

Objek dan 

Subjek 

Retribusi 
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