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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Bandung: Survey Pada Dinas Pendapatan 

Kotamadya Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

• Sistem pemungutan pajak parkir di kotamadya Bandung dilakukan dengan 

dua cara yaitu: 

• Self Assesment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

Sistem pemungutan ini digunakan bagi pengelola lahan parkir yang sudah 

menggunakan sistem komputerisasi. 

• Official Assesment pemerintah yang menetapkan pajak terutang dengan 

datang ketempat pengelolaan lahan parkir. Sistem pemungutan ini digunakan 

untuk pengelola lahan parkir yang belum menggunakan sistem komputerisasi. 

• Besarnya kontribusi atau pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli 

daerah di Kotamadya Bandung untuk tiap tahunnya dari tahun 2007 – 2011 

mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan pengolahan data tiap 

bulannya dengan SPSS 20.0 maka dapat disimpulkan bahwa kontribusinya 

sebesar 0,191 atau 19,1%. 

• Penerimaan pajak parkir paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 

5,827,597,490 sedangkan paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 

4,267,541,604. Rata-rata penerimaan pajak parkir paling tinggi pada tahun 
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2011 yaitu sebesar Rp 485,633,124 dan paling rendah pada tahun 2007 yaitu 

sebesar Rp. 355,628,467. Pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 

2011 yaitu sebesar Rp 669,784,287,309 sedangkan paling rendah pada tahun 

2007 yaitu sebesar Rp 194,126,327,673. Rata-rata Pendapatan asli daerah 

paling tinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 55,815,357,276  dan paling 

rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 16,177,193,973. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut : 

• Bagi Dinas Pendapatan Kotamadya Bandung 

• Sebaiknya perlu ditetapkan standar tarif parkir agar tidak merugikan  

masyarakat sebab sejauh ini peraturan pajak parkir mudah berubah dan belum 

ada standar tetap yang jelas yang dilakukan dinas pendaptan. 

• Sebaiknya dilakukan peninjauan kembali secara mendetail terhadap 

klasifikasi tempat parkir, agar lebih jelas seperti apa lahan yang dapat di 

klasifikasikan untuk menjadi tempat parkir. 

• Sebaiknya perlu dilakukan peninjauan kembali perhitungan pajak parkir, agar 

unsur-unsur perhitungannya lebih jelas. 

• Bagi Masyarakat Kotamadya Bandung 

• Sebaiknya pihak pengelola lahan parkir memenuhi kewajiban pajaknya 

secara benar agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir yang 

memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. 
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• Sebaiknya para pengelola lahan parkir melakukan prosedur penyelenggaraan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Walikota agar tidak ada tempat 

parkir liar yang dapat merugikan pemerintah. 

• Bagi penelitian selanjutnya 

• Sebaiknya Sebaiknya peneliti memperluas sampel penelitian melakukan 

penelitian lebih dari 5 (lima) tahun agar pengaruh dan kontribusi Pajak Parkir 

terhadap Pendapatan Daerah dapat lebih terlihat pengaruhnya. 

• Sebaiknya peneliti menggabungkan beberapa pajak daerah seperti pajak parkir, 

pajak restoran, pajak reklame dan pajak hotel sehingga hubungan yang saling 

mempengaruhi akan lebih terlihat dan lebih signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


