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ABSTRAK 

 

Kholifah Rahmahsari, 2016: Pengaruh Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Parkir terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota 

Bekasi. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pemungutan pajak 

hotel, pajak restoran, pajak parkir terhadap pembangunan infrastruktur jalan di 

Kota Bekasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembangunan 

infrastruktur jalan dan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak 

hotel, pajak parkir, dan pajak restoran. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dan data pembangunan infrastruktur 

jalan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini 

mengambil data realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir, 

dan realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pembangunan infrastruktur jalan 

dan realisasi belanja daerah di kota Bekasi. 

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa menyatakan adanya pengaruh 

yang sangat signifikan kontribusi pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Parkir terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bekasi dengan Fhitung 

(10.729) > Ftabel (2.901). 

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pembangunan 

Infrastruktur Jalan 

  



ABSTRACT 

 

Kholifah Rahmahsari, 2016: The Effect of Contribution Collection Hotel Tax, 

Restaurant Tax, Parking Tax, to the Street Infrastructure Development in Town 

Bekasi. 

 

Thesis. Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 

Jakarta. 

 

This study aims to determine the effect of the contribution of taxation hotel, 

restaurant tax, parking tax on the construction of street infrastructure in the city 

of Bekasi . The dependent variable in this research is the development of road 

infrastructure and the independent variables in this study is a hotel tax , parking 

tax and restaurant tax . 

The sample used in this research is secondary data derived from Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi, and data development of road infrastructure 

from Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Bekasi. This study took 

the data tax revenues hotel , restaurant tax and parking tax , and the realization 

of income, the realization of road infrastructure development and the realization 

of the shopping areas in the city of Bekasi  

The results of testing this hypothesis indicates that suggested a significant effect 

contribution collection hotel tax , restaurant tax , parking tax on road 

infrastructure development in Bekasi with Fhitung ( 10 729 ) > F table ( 2,901 ) . 

 

Keywords:  Hotel Tax, Restaurant Tax, Parking Tax , Road Infrastructure 

Development. 
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