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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi 

variabel X1 (Pajak Parkir) dan X2 (Pajak Reklame) terhadap variabel Y 

(Pendapatan Asli Daerah) Kota Sukabumi dengan menggunakan sampel 36  dengan 

laporan realisasi dan anggraran pendapatan asli daerah Kota Sukabumi dengan 

bentuk perbulan. Berdasarkan bahasah dan hasil analisas dari penelitian, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan yaitu t hitung -1,380 < t tabel 2,021; 

2. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan yaitu t hitung 5,958 > t tabel 2,021; 

3. Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Reklame secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 90,63% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah. 

 

5.1 Saran 

1. Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, 

disarankan untuk meningkatkan kinerja dalam semua sipitas terutama 

mengenai pajak daerah. Maka harus ditingkatkan pengawasan dan 

pengendalian  baik secara teknis maupun penataan dalam mempertahankan 
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intensifikasi dan eksentifikasi potensi pajak Parkir dan Pajak Reklame dalam 

upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 

2. Kontribusi Pajak Daerah perlu ditingkatkan karena semakin banyaknya 

pendapatan pajak daerah maka akan semakin meningkatkan pendapatan dalam 

penyumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah; 

3. Pajak Daerah harus menjadikan tingkat pertumbuhan dalam realisasi 

pemungutab Pakak Parkir dan Pajak Reklame sebagai sebuah ukuran untuk 

menilai kinerja sehingga Pendapatan Asli Daerah tidak hanya mengandalkan 

APBD saja sebagai pendapatan daerah; 

4. Bagi pihak pemerintah Kota Sukabumi harus lebih ditingkatkan dalam 

mengelola pendapatan daerah; 

5. Pemerintah daerah harus lebih tegas terhadap pihak yang mengelola bagian 

dari pendapatan daerah agar tidak ada kekeliruan dan kecurangan dalam 

pemungutan pendapatan daerah; dan 

6. Pemerintah daerah atau BPKD Kota Sukabumi harus lebih baik dalam 

pengelolaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang menyangkut 

dengan keuangan atau pendapatan asli daerah. 


