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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak 

Parkir, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pajak hotel mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Cimahi. Sedangkan pajak parkir dan pajak restoran tidak mempunyai pengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. 

2. Pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.  

3. Besarnya pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir secara 

parsial terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 

28.94%. Nilai ini merupakan nilai yang cukup signifikan. Nilai yang signifikan 

ini mungkin merupakan akibatnya berkembangnya Kota Cimahi sehingga 

banyak wisatawan yang datang ke Kota Cimahi. 

2. Pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah adalah 

sebesar 3.96%. Nilai ini merupakan nilai yang tidak signifikan. Hal ini dapat 

terjadi karena masih banyak terdapat parkir liar di Kota Cimahi. 
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3. Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah 

sebesar 0.29%. Nilai ini merupakan nilai yang sangat tidak signifikan. Hal ini 

mungkin dapat terjadi akibat tidak efektif dan efisiennya pemungutan pajak, 

selain itu dapat juga diakibatkan oleh rendahnya jumlah wisatawan yang datang 

selain dari pada hari libur, sehingga jumlah pemasukkan dari setiap bulan 

terdapat perbedaan yang sangat signfikan. Banyaknya restoran pajak yang tidak 

membayar pajak juga menjadi salah faktor kecilnya penerimaan pajak dari sektor 

restoran. 

4. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir mempengaruhi pendapatan asli daerah 

secara simultan sebesar 31.4% dan sisanya sebesar 68.6% merupakan pengaruh dari 

faktor lain yang diabaikan oleh peneliti. 

 

5.2 Saran 

          Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi 

a. Sebaiknya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi lebih memaksimalkan 

potensi dari pajak parkir dan restoran dari Kota Cimahi, karena masih banyaknya 

terdapat parkir liar dan restoran yang nakal sehingga penghasilan dari kedua sektor 

pajak ini sangatlah kecil. 

b. Sebaiknya klasifikasi akan objek pajak parkir diperluas, bukan hanya 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, melainkan penggunaan parkir 
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di badan jalan, hal ini dikarenakan banyak sekali kendaraan bermotor memarkirkan 

kendaraannya di badan jalan. 

c. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi melakukan sosialisasi mengenai 

pajak parkir dan lahan yang seharusnya menjadi tempat parkir kepada masyarakat. 

d. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebaiknya melakukan investigasi mengenai 

jumlah restoran yang ada, apakah terdapat restoran yang nakal atau tidak. 

e. Memajukan sektor pariwisata yang ada sehingga menarik perhatian wisatawan 

lokal maupun mancanegara yang diharpkan dapat meningkatkan penerimaan dari 

pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran. 

2. Bagi perusahaan 

a. Perusahaan sebaiknya membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan 

melakukan kewajibannya (membayar pajak) dengan benar dan sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

3. Bagi masyarakat 

a. Sebaiknya masyarakat menggunakan lahan parkir yang sudah disediakan oleh 

perusahaan atau pengelola atau tempat yang sudah disediakan dibandingkan 

dengan menggunakan bahu jalan karena dapat menyebabkan kerugian pada orang 

lain. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Sebaiknya penelitian dilakukan kembali dengan periode lebih dari 3 tahun agar 

lebih dapat terlihat pengaruhnya. 
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b. Sebaiknya peneliti selanjutnya mengubah beberapa variabel atau menambahkan 

variabel penelitian seperti pajak hiburan, pajak reklame dan pajak lainnya sehingga 

hubungan yang saling mempengaruhi akan lebih terlihat. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda. 

 

 


