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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

bab IV sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari Tahun 2009 hingga

tahun 2013 disimpulkan dengan tingkat Efektivitas sangat Efektif

2. Bahwa Kontribusi Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan

Terhadap Pendapan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2009 hingga tahun

2013 disimpulkan Sangat Berkontribusi

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang

telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan PAD dalam menyokong pembangunan kota Bandung tahun

anggaran 2009-2013 tergolong baik. Hal ini disebabkan oleh tingkat

kemandirian Kota Bandung melalui penggalian hasil PAD setiap tahunnya

lebih besar dibandingkan hasil Total Pendapatan Daerah. Untuk itu,

Pemerintah Kota Bandung harus berupaya untuk mengelola Pendapatan Asli

Daerahnya sendiri, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli
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daerah yang sah lebih optimal lagi, agar Kota Bandung tidak banyak

tergantung pada hasil diluar PAD yang dapat berkontribusi sangat besar

terhadap pembangunan Kota Bandung.

2. Pemerintah Kota Bandung harus berupaya meningkatkan Pengelolaan

anggaran PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi, agar pemerintah Kota

Bandung terus berupaya untuk mendapatkan realisasi anggaran yang lebih

besar. Hal ini dilakukan agar pemerintah Kota Bandung tidak banyak

bergantung pada Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

yang diberikan yang berkontribusi lebih besar dari PAD Kota Bandung itu

sendiri. Peningkatan dan Pengeloaan  PAD dari Pajak Parkir dan Penerangan

Jalan yang lebih baik selain untuk meningkatkan realisasi, juga bisa

meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban nya

membayar pajak, Dan juga agar para Wajib Pajak Pemakai Jasa Parkir dan

penikmat Penerangan Jalan bisa merasakan perbaikan Jasa Parkir dan

pengelolaan Penerangan Jalan, hasil dari Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Dan Pajak Parkir yang melebihi target, Hasil Tersebut bisa dipakai untuk

memperbaiki Penerangan Jalan yang mati dan perbaikan Jasa Parkir.


