
70 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode regresi linear 

sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukan bahwa kondisi pemungutan 

pajak parkir pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Purwakarta belum menunjukan kinerja yang 

maksimal dalam meningkatkan pemungutan pajak parkir, karena pada 

tahun 2013 nilai rasio pertumbuhan pajak parkir menurun dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun nilai realisasi pemungutan 

pajak parkir meningkat setiap tahunnya. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukan bahwa kondisi pendapatan asli 

daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Purwakarta belum menunjukan kinerja yang maksimal, karena 

pada tahun 2012 dan 2013 menunjukan adanya penurunan rasio 

pertumbuhan pendapatan asli daerah dibandingkan pada tahun-tahun 

sebelumnya, meskipun nilai realisasi pendapatan asli daerah meningkat 

setiap tahunnya. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukan bahwa pajak parkir 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten 
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Purwakarta. Semakin tinggi hasil pemungutan pajak parkir, maka akan 

semakin tinggi pula pendapatan asli daerah tersebut. 

5.2       Saran 

1. Untuk Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Purwakarta 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan adanya pengaruh secara 

siginifikan antara pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. maka 

disarankan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 

(DPKAD) Kabupaten Purwakarta agar terus memperhatikan pengeloalan 

pajak parkir di daerahnya dengan baik. Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta dapat melakukan 

pengawasan kepada wajib pajak yang dikenakan pajak parkir untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta juga dapat 

melakuakan pengawasan kepada tempat-tempat usaha yang belum 

dikenakan pajak parkir untuuk segera melaporkan dan memenuhi 

kewajiban atas pajak parkir yang dikenakan. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peniliti berikutnya disarankan agar subjek penilitian tidak terbatas hanya 

satu dinas di Kota/Kabupaten saya tapi dapat menunggunakan beberapa 

dinas di Kota/Kabupaten yang berada di Jawa Barat. Selain itu peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti objek penelitian 
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dengan obejek penelitian yang terbaru dan terpaku pada objek dalam 

penelitian ini. Serta untuk periode penelitian juga disarankan agar peneliti 

selanjutnya untuk selalu menggunakan tahun penilitian yang terbaru. Hal-

hal tersebut dimaksudkan agar hasil penlitiannya dapat menggambarkan 

secara umum dan luas, serta dapat memberikan gambaran terkini 

mengenai kondisi pendapatan asli daerah. 


