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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan 

mengenai peran dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di kota 

sukabumi berdasarkan pada fungsi dinas melalui UPT parkir dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanan Peran dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi 

parkir di kota sukabumi, dapat dilihat dari adanya fungsi dinas 

perhubungan melalui UPT parkir sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan 

tugas teknis pada dinas di bidang pengelolaan parkir. Kedua, 

penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan 

pelayanan umum serta pengawasan di bidang pengelolaan parkir. Ketiga, 

pembinaan terhadap seluruh UPT parkir dan keempat, pelaksanaan tugas 

lain yang diberikan atasan. 

2. Adapun dalam pelaksanaannya peran dinas perhubungan dalam 

meningkatkan retribusi  parkir, dilihat dari pelaksanaan tugas teknis pada 

dinas di bidang pengelolaan parkir sebagai berikut:  

a. Penyediaan sarana dalam pengelolaan parkir yang kurang baik 

dan belum optimal.  

b. Penyediaan prasarana dalam pengelolaan parkir yang sudah baik 

dilihat dari adanya lahan parkir yang disediakan, rambu lalu lintas 
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mengenai perparkiran dan plang yang bertuliskan peraturan 

daerah yang didalamnya menyangkut tarif yang harus dibayar. 

c. Pengaturan sistem pengelolaan parkir yang kurang baik 

Selanjutnya peran dinas dalam penyelenggaraan kegiatan teknis 

administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang 

pengelolaan perparkiran sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan kegiatan teknis administratif yang dilakukan oleh 

dinas perhubungan yang kurang baik. 

b. Pelaksanaan pelayanan umum yang dilakukan oleh dinas 

perhubungan kepada masyarakat kurang baik.  

c. Pengawasan dibidang perparkiran yang dilakukan oleh dinas 

perhubungan kurang baik. 

Kemudian peran dinas dalam pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT 

parkir, belum dilakukan secara optimal dan bahkan tidak diberikan pelatihan 

secara khusus kepada pegawai. Selain itu, peran dinas dalam pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan atasan meliputi pengintruksian rapat kerja dan 

evaluasi kerja, pelaporan pengelolaan retribusi parkir dan tugas lain yang 

diberikan pada situasi tertentu seperti pengintruksian pengoptimalan 

pengelolaan parkir pada hari menjelang lebaran. 

3. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan retribusi parkir yaitu 

adanya bentuk dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya 

peraturan daerah maupun peraturan walikota dalam penyelenggaraan 
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pengelolaan parkir. Adanya bentuk kerjasama dalam pengelolaan parkir 

oleh berbagai pihak yaitu pihak swasta dan CV. Gilang Galuh Pratama 

dalam pengelolaan retribusi parkir.  

4. Faktor penghambat dalam upaya meningkatkan retribusi parkir yaitu 

kurangnya pegawai yang bertugas sebagai juru parkir, rendahnya 

kesadaran masyarakat, tidak adanya karcis dan pekerjaan yang 

diwakilkan. 

5.2  Saran 

 Adapun saran yang akan peneliti kemukakan pada hasil penelitian ini 

berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai peran dinas 

perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi yaitu: 

5.2.1 Teoritis 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui analsis data dan pembahasan mengenai 

peran dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi. 

Dengan harapan penelitian ini bisa diteliti lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. 

Adapun saran yang akan peneliti kemukakan sebagai pertimbangan untuk 

penelitian berikutnya antara lain: 

1. Adanya penelitian mengenai analisis penerimaan retribusi parkir di kota 

sukabumi, agar dapat diketahui seberapa besar penerimaan pendapatan 

yang diperoleh Kota Sukabumi dalam retribusi parkir secara jelas dan 

rinci. 
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2. Adanya penelitian mengenai sistem pengelolaan retribusi parkir yang 

dilakukan oleh pihak ke III yaitu CV. Gilang Galuh Pratama secara jelas 

dan rinci berdasarkan pada kerjasama yang dijalankan antara pihak ke III 

dengan pemerintah pusat. 

3. Adanya penelitian mengenai sistem pengelolaan retribusi parkir yang 

dilakukan oleh pihak ke II yaitu Pihak Swasata secara jelas dan rinci 

berdasarkan pada kerjasama yang dijalankan antara pihak ke II dengan 

pemerintah pusat. 

5.2.2 Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui analsis data dan pembahasan mengenai 

peran dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi. 

Dengan harapan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan peran dinas perhubungan, terutama pada UPT parkir sebagai 

pengelola perparkiran. Adapun saran yang akan peneliti kemukakan antara lain: 

1. Untuk meningkatkan retribusi parkir di kota Sukabumi, maka pihak dinas 

harus membuat program yang jelas, terperinci yang menyangkut secara 

keseluruhan baik itu sistem pengelolaan dan teknis mengenai pengelolaan 

parkir. 

2. Dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota sukabumi, maka pihak 

dinas harus menyediakan karcis sebagai bentuk transaksi antara masyarakat 

pengguna parkir dengan petugas parkir, sehingga masyarakat dituntut secara 

tidak langsung untuk membayar jasa parkir. 
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3. Dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi, maka pihak 

dinas harus melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan 

pengelolaan parkir agar mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. 

4. Dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Sukabumi, maka pihak 

dinas melalui UPT parkir harus melakukan pembinaan dan arahan kepada 

pegawai baik itu pemberian motivasi maupun pendidikan, agar para 

pegawai dapat bekerja dengan baik. 


