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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Sejalan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah, perlu dipikirkan 

langkah strategis pemerintah Kota Salatiga dalam mengupayakan optimalisasi 

pendapat asli daerah (PAD). Tentunya dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah tersebut, dipergunakan untuk mengatur dan mengurus 

pembangunan wilayahnya demi mewujudkan kemakmuran masyarakat. 

Terlebih lagi upaya menggali secara optimal potensi-potensi PAD yang 

dimiliki, selanjutnya diarahkan untuk pembiayaan pembangunan secara efektif 

dan efisien, dengan tetap mempertimbangkan terbukanya iklim investasi yang 

kondusif. 

Namun demikian, di Kota Salatiga peranan PAD terhadap Total Penerimaan 

Daerah masih cukup rendah. Pada rentang waktu 2013-2015 penerimaan 

PAD berkisar pada 17.58%-22.77% dari total penerimaan Kota Salatiga 

seperti yang terlihat pada tabel 1. Hal ini mengindikasikan Kota Salatiga 

dianggap sebagai daerah belum optimal menjalankan otonomi. Dengan 

demikian, intensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah di Kota Salatiga 

merupakan langkah mendesak yang perlu diupayakan.  

 

Tabel 1.1 Tingkat Kemandirian Kota Salatiga Tahun 2013-2015 (dalam Rp) 

  2013 2014 2015 

Total Penerimaan 603.204.201.915 727.619.868.812 750.581.558.962 

PAD 106.100.450.499 165.747.645.080 167.010.555.173 

Rasio Kemandirian 17.58% 22.77% 22.25% 

Sumber : Salatiga Dalam Angka, 2014-2016  
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Sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, pasal 79 menyebutkan bahwa komponen dari PAD adalah hasil pajak 

Daerah; hasil retribusi Daerah; hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain  pendapatan asli 

Daerah yang sah. Masing-masing komponen PAD tersebut memilki kontribusi 

masing-masing terhadap PAD yang disajikan dalam grafik 1.1 di bawah ini 

 

 
Sumber : Salatiga Dalam Angka, 2014-2016  

Gambar 1.1 Kontribusi Komponen PAD Terhadap PAD tahun 2013-2015 

 

Kontribusi komponen PAD yaitu hasil pajak Daerah; hasil retribusi Daerah; 

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain  

pendapatan asli Daerah yang sah terhadap PAD diatas menunjukkan angka 

yang fluktuatif untuk hasil pajak Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan; dan lain-lain  pendapatan asli Daerah yang sah. Sementara 

untuk hasil retribusi daerah menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2013 

sampai dengan 2015. Tren kontribusi hasil retribusi daerah terhadap PAD 

2013 2014 2015

Hasil Pajak Daerah 22.98% 20.26% 22.67%

Hasil Retribusi Daerah 12.37% 7.90% 6.77%

Hasil Pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4.03% 3.60% 3.88%

Pos lain PAD yang syah 60.63% 68.25% 66.68%
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yang senantiasa menurun ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk 

diteliti tentang retribusi daerah. 

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum, 

yang termasuk di dalam jenis retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan 

kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan 

pasar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian 

kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya KTP dan Kata Capil, retribusi 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta retribusi pengendalian 

menara telekomunikasi. Selama tahun 2012-2014, jenis-jenis retribusi jasa 

umum diatas mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. 

Diluar retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang memiliki 

nilai yang ekstrim, diantara jenis-jenis retribusi jasa umum, pertumbuhan 

paling tinggi terjadi pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Rata-

rata pertumbuhan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selama 2012-

2013 adalah 33%. 

 

Tabel 1.2. Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Tahun 2012-2014 

Jenis Retribusi 2012 2013 2014 Rata-Rata 

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat 8.1% 2550.4% 209.5% 922.7% 

Pengendalian Menara Telekomunikasi  985.6% -56.8% 464.4% 

Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 77.0% 17.2% 4.7% 33.0% 

Pelayanan Kesehatan 24.0% 73.1% -0.6% 32.2% 

Pelay. Persampahan/Kebersihan 43.1% 8.2% 0.8% 17.4% 

Pelayanan Pasar 9.6% 26.0% -4.5% 10.4% 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 14.5% 7.4% -7.1% 4.9% 

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil 34.0% -19.9% -42.9% -9.6% 

Sumber: DPPKAD Kota Salatiga, 2016 
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Hal yang menarik lainnya dari pertumbuhan retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum adalah bahwa retribusi ini selama 2012-2014 tidak pernah 

mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini berarti bahwa senantiasa terjadi 

peningkatan realisasi penerimaan dari retribusi retribusi pelayanan parkir di 

tepi jalan umum. Dengan melihat bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 

umum memiliki pertumbuhan paling tinggi dan tidak pernah mengalami 

pertumbuhan yang negatif maka mendorong untuk dilakukukan analisis 

tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang 

dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan 

Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Semua orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan jasa tempat 

parkir di tepi jalan umum merupakan subjek dari Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum 

Sejalan dengan tingkat penggunaan kendaraan bermotor yang terus 

meningkat dari waktu ke waktu dapat sudah sewajarnya terjadi peningkatan 

penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pula.  Namun 

demikian, penerimaan retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum di Kota Salatiga dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami 

pertumbuhan yang menurun. 
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Tabel 1.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum Kota Salatiga Tahun 2010-2014 

 
Realisasi Penerimaan Pertumbuhan 

2010        410,966,000.00  
 

2011        460,480,500.00  12.05% 

2012         815,016,500.00  76.99% 

2013         955,433,000.00  17.23% 

2014    1,000,119,000.00  4.68% 

                        Sumber: DPPKAD Kota Salatiga, 2011-2015 

 

Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 

2011 sebesar 12.05% dan terjadi peningkatan pertumbuhanyang signifikan 

pada tahun 2012. Pada tahun 2012 terjadi petumbuhan sebesar 76.99% 

namun pada tahun 2013 dan 2014 hanya terjadi pertumbuhan sebesar 

17.23% dan 4.68%. Terlepas dari persoalan penataan parkir ataupun strategi 

teknis sistem perparkiran yang ada, dirasa perlu tentang potensi Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Salatiga yang sesungguhnya  

sehingga dapat disusun rencana penerimaan retribusi daerah dari Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dapat disumbangkan pada PAD 

Kota Salatiga sesuai dengan potensinya.  

       

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud 

Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota 

Salatiga dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi 

tentang potensi besarnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi 
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Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dapat 

disumbangkan pada PAD Kota Salatiga melalui observasi perhitungan 

jumlah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dalam di wilayah Kota 

Salatiga.   

2. Tujuan 

Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota 

Salatiga dimaksudkan  

(a) Menganalisis posisi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum terhadap PAD Kota Salatiga 

(b) Menganalisis potensi retribusi daerah yang dapat 

disumbangkan dari retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum 

(c) Mengetahui gap antara potensi penerimaan dengan realisasi 

penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(d) Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan retribusi Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum 

 

 

1.3  Hasil Yang Diharapkan  

Hasil yang diharapkan dari Kajian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum Kota Salatiga adalah 

1. Mendapatkan informasi tentang potensi Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum Kota Salatiga berdasarkan analisis skenario 

dan gap antara potensi dengan realisasinya 

2. Mendapatkan peta permasalahan terkait dengan upaya 

peningkatan  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota 
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Salatiga 

3. Rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan  

 

1.4 Lingkup Penelitian 

Lingkup Penel it ian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan meliputi  

1. Lingkup Wilayah : Penyusunan Kajian Potensi Parkir Ditepi Jalan 

Kota Salatiga mencakup wilayah di Kota Salatiga  

2. Lingkup Kegiatan: Penyusunan Kajian Potensi Parkir Ditepi Jalan 

Kota Salatiga meliputi beberapa aktivitas yaitu pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

3. Lingkup amatan : Penyusunan Kajian Potensi Parkir Ditepi Jalan Kota 

Salatiga mencakup 91  titik amatan yang merupakan titik parkir resmi 

yang berada dalam kendali UPT Parkir Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 

 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar pokok penyajian laporan Potensi Retribusi Pelayanan 

Parkir Ditepi Jalan Kota Salatiga mengikuti sistematika sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar 

belakang, maksud dan tujuan penelitian;  hasil yang diharapkan, 

sistematika laporan serta metode penelitian 

Bab II TELAAH LITERATUR bagian ini berisi kajian yang bersifat teoritis 

mengenai PAD, retribusi di Kota Salatiga pada umumnya dan 

Retribusi Parkir Ditepi Jalan serta Potensi Retribusi Daerah 

Bab III PERKEMBANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI 

JALAN UMUM  bagian ini mengemukakan gambaran umum 
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tentang PAD Kota Salatiga, Pertumbuhan dan kontribusi retribusi 

parkir di tepi jalan  dan posisi relatif  retribusi parkir di tepi jalan 

Bab IV POTENSI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN 

UMUM,   bagian ini berisi tentang potensi  parkir di tepi jalan 

umum dengan beberapa skenario. 

Bab V PENUTUP, bagian  ini berisi simpulan dan saran 

 

 

1.6  Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Potensi Retribusi 

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan ini adalah Metode Deskriptif-Analisis, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting di lapangan 

berkaitan dengan potensi retribusi potensi parker di tepi jalan umum . 

 

a. Tahapan Penelitian 

Penelitian Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Kota Salatiga 

dilakukan dalam empat tahap, yakni tahap penyusunan proposal, tahap 

persiapan penelitian, tahap pengumpulan data dan penyusunan laporan. 

Adapun detail kegitan dari setiap tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Potensi Retribusi 

Parkir

Data Potensi 

Retribusi Parkir

Analisis Tim

Laporan Akhir 

Termasuk 
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Kebijakan

Analisis Tim 

Survey dan 
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Prasurvey dan 
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Instrumen 
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Mapping Parkir 
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Output
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Gambar 1.2. Tahapan Penelitian 

 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah penyusunan proposal penelitian 

berdasarkan analisis atas data sekunder. Tahap yang kedua adalah 

melakukan pra-survey dan diskusi berdarkan dokumen dari instansi terkait 

misalnya DPPKAD dan UPT Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi, 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Data sekunder digunakan untuk 

menyusun pemetaan awal yang menggambarkan profil dan 

perkembangan wilayah parkir yang ada di Kota Salatiga. 

Tahap ketiga adalah pengumpulan data primer melalui observasi terhadap 

kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih yang parkir di area atau wilayah 

tepi jalan umum. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang menghasilkan 

data potensi retribusi parkir ini kemudian dilakukan penyusunan laporan pada 

tahap yang keempat. 

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi terhadap 

kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih yang parkir di tepi jalan umum  

Kota Salatiga. Adapun hari observasi yang dipilih untuk pengumpulan data 
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dalamn satu minggu dibagi ke dalam dua kategori yaitu hari kerja (Senin  

sampai dengan  Kamis) dan hari akhir pekan  (Sabtu dan Minggu).   

 

Tabel 1.4 Jumlah hari, Area dan Teknik Observasi 

Jumlah  hari  observasi Area observasi Teknik observasi 

Selama 4 hari  Lapangan 

(Seluruh wilayah/area 

parkir) 

Observasi Analisis 

Kondisi Fisik (Physical 

Condition  Analysis) 

 

Berdasarkan strategi pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung, teknis pengumpulan data dilaksanakan dengan :  

1. Dasar titik amatan adalah titik amatan yang telah ditentukan oleh UPT 

Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Salatiga yaitu sejumlah 91 titik amatan 

2. Sesuai dengan titik-titik amatan tersebut, maka pengamatan dilakukan 

dengan membagi waktu amatan ke dalam 3 (tiga) kategori waktu, yakni 

pagi hari (pukul 08.00 – 11.00 wib), siang hari (pukul 13.00 – 15.00 

wib), dan malam hari (pukul 17.00 – 20.00 wib). Lama waktu 

pengamatan pada titik-titik amatan tersebut adalah selama 30 menit.     

3. Sejalan dengan pendekatan sampel hari pengamatan yang ditentukan 

sebelumnya, maka waktu pengamatan dilakukan pada hari kerja 

(senin, selasa, rabu dan kamis) dan hari libur (sabtu dan minggu).    
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3.Teknik Analisis 

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya teknik analisis yang dilakukan 

adalah: 

1. Nilai dari setiap waktu amatan selama 30 menit, baik untuk waktu 

amatan pagi, siang dan sore; weekday maupun weekend dikalikan 

dengan 2 (dua) agar didapat data jumlah kendaraan parkir dalam 

setiap jam, baik pagi, siang, sore maupun malam. 

 

𝑋-′𝑗𝑎𝑚 = 𝑋′ x 2  ………………………………………………………(2) 

 Dimana  

  X’ Jam =  kendaraan parkir tiap jam 

X’ = rata-rata (mean) kendaraan parkir 

 

2. Kemudian data jumlah kendaraan parkir di setiap jam, digunakan untuk 

menentukan jumlah kendaraan parkir dalam 1 hari. Perhitungan 

dilakukan dengan mengkalikan jumlah kendaraan parkir di setiap jam 

dengan jumlah jam yang termasuk kategori pagi, siang, sore dan 

malam. (Asumsi yang digunakan : Pagi tiga  jam (08.00 -11.00), Siang 

empat  jam (11.00 – 15.00), sore  tiga jam (17.00 – 20.00). 

3. Menghitung nilai rata-rata untuk weekday maupun weekend. baik roda 

dua maupun roda empat atau lebih, dari setiap titik amatan dan setiap 

waktu amatan sesuai pembagian kategori yang ditentukan. 

Penghitungan rata-rata dilakukan sebab dalam dalam observasi di 

dunakan dua hari untuk melihat jumlah kendaraan weekday dan dua 

hari untuk weekend. Formula untuk menghitung rata-rata (mean) 

adalah sebagai berikut : 
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𝑋′ =  
∑ 𝑋

2
 …………………………………………………………………(1) 

Dimana  

X’ = rata-rata (mean) kendaraan parkir 

 ∑X = Jumlah kendaraan parkir dari data ke N 

  N = jumlah data 

 

4. Jumlah kendaraan parkir dalam 1 hari, baik hari kerja maupun hari libur 

dijumlahkan. Untuk data jumlah kendaraan parkir dalam 1 hari di hari 

kategori weekday dikalikan 5 (senin – jumat) dan weekend kali 2 (sabtu 

dan minggu). Perhitungan ini untuk memperoleh data jumlah 

kendaraan parkir dalam satu minggu.  

5. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk menentukan jumlah 

kendaraan parkir dalam 1 bulan dan dalam 1 tahun.  

6. Berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan yang parkir dalam 1 bulan 

maupun 1 tahun diperoleh informasi potensi realisasi penerimaan 

pendapatan dari retribusi parkir di Salatiga, dengan mengalikannya 

dengan tarif parkir yang ada sesuai dengan Perda No. 12 tahun 2012. 

7. Temuan potensi penerimaan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil observasi. Dengan mempertimbangkan  

standar error (dalam hal ini 10%) maka alternatif kedua  dilakukan 

dengan menggunakan 90% dari hasil observasi.  

8. Mengingat perhitungan potensi berupa proyeksi maka diperlukan 

beberapa kemungkinan besaran potensi yang didasarkan pada 

skenario pesimis, moderate, maupun optimis guna dijadikan masukan 

dalam perencanaan strategis, serta mengakomodir 

penyimpangan/deviasi. Skenario moderate dihitung dengan 
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menggunakan 100% dari nilai perhitungan potensi penerimaan retribusi 

pelayanan parkir ditepi jalan umum, skenario pesimis dengan 

menggunakan 90% dari nilai perhitungan potensi penerimaan retribusi 

pelayanan parkir ditepi jalan umum sementara skenario optimis 

menggunakan 110% dari nilai perhitungan potensi penerimaan retribusi 

pelayanan parkir ditepi jalan umum 

 

  




