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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontribusi pemungutan 

pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir terhadap pembangunan infrastruktur 

jalan di Kota Bekasi.  Berdasarkan analisis hasil pengujian data dan pembahasan 

yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengaruh pajak hotel terhadap pembangunan infrastruktur jalan 

menunjukan hasil yang singnifikan positif.  Kenaikan Pajak Hotel di 

pengaruhi oleh banyaknya hotel di Kota Bekasi yang setiap tahun 

mengalami kenaikan, semakin bertambah jumlah pajak hotel makin 

berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan. 

2. Pengaruh pajak restoran terhadap pembangunan infrastruktur jalan 

menunjukkan yang signifikan positif.  Artinya semakin bertambah Pajak 

Restoran maka akan semakin menaikan jumlah pembangunan 

infrastruktur jalan.  Kenaikan Pajak Restoran tersebut dipengaruhi karena 

bertambahnya.  Jumlah usaha Restoran di Kota Bekasi setiap tahun 

mengalami kenaikan pengurusan pembayaran setoran masa Pajak 

Restoran dan memantau setoran masa yang tidak wajar, lalu 

dilakukannya pencarian tunggakan melalui penagihan pasif dan 

penagihan aktif dengan surat paksa, selanjutnya adalah peningkatan 

pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dalam 
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pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya serta dengan 

ditingkatkannya pengawasan melalui low inforcement berupa 

pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengaruh pajak parkir terhadap pembangunan infrastruktur jalan 

menunjukkan hasil yang signifikan positif.  Artinya semakin bertambah 

Pajak Parkir maka akan semakin menaikkan pembangunan infrastruktur 

jalan di Kota Bekasi setiap tahun.  Kenaikan Pajak Parkir dipengaruhi 

karena bertambahnya jumlah usaha parkir di Kota Bekasi setiap 

tahunnya. 

B. Implikasi 

       Dari hasil penelitian yang ada tersebut bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Parkir memberikan kontribusi yang signifikan secara simultan terhadap 

pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bekasi.  Maka perlu ditingkatkan 

penerimaan dan sektor pajak tersebut, dengan cara intensifikasi dan 

ekstensifikasi.  Adapun secara intensifikasi yaitu meningkatkan penerimaan 

pajak dari jumlah Hotel, Restroran, dan Parkir yang ada dengan melakukan 

pengawasan, pembinaan dan pengembangan.  Sedangkan ekstensifikasi yaitu 

dengan mencari dan mengadakan penyuluhan ke Hotel, Restoran dan tempat-

tempat parkir yang baru untuk membanyar Pajak, sehingga dapat meningkatkan 

jumlah penerimaan dari sektor pajak tersebut.  Kontribusi dari Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Parkir tersebut digunakan sebagai penerimaan untuk 

Belanja daerah termasuk untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.  
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Sehingga dampaknya yaitu terpenuhinya Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Tersedianya dana pembangunan Di Kota Bekasi khususnya 

pembangunan infrastruktur jalan, Terjadinya kelancaran transparansi mobilitas 

penduduk dari kota Bekasi ke kota yang lain begitupun sebaliknya, Terjadinya 

Kelancaran pengiriman barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain, 

Membuka wilayah-wilayah pembangunan baru seperti Perumahan Sumarecon, 

Perumahan Harapan Indah, Perumahan Kemang Pratama, serta sentra 

perbelanjaan di sekitar Kota Bekasi, Berdirinya usaha-usaha baru di sepanjang 

jalan yang dibangun baik industri, perdagangan dan jasa. 

C. Saran 

       Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberi saran dengan harapan 

dapat berguna dalam membantu alternative pemecahan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kota Bekasi 

       Diharapkan dapat melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan 

yang akurat, tepat dan terpercaya, memberikan transparansi informasi 

yang kredibel dan akuntabilitas, mengoptimalkan pendapatan daerah 

yang akan berdampak positif terhadap belanja daerah. 

2. Bagi Pemerintah 

       Pemerintah diharapkan dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bekasi untuk selalu melakukan upaya intensifikasi dan 
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ekstensifikasi dan menggali potensi potensi daerah untuk dijadikan objek 

pajak yang menambah pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai 

belanja daerah. 

       Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian yang telah 

disebutkan, berikut ini merupakan saran agar penelitian selanjutnya menjadi 

lebih baik. 

1. Dengan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor apa 

saja yang dapat menambah dan mengurangi pajak daerah seperti 

kepatuhan wajib pajak dan tunggakan terhadap setiap pajak daerah oleh 

wajib pajak. 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan 

surat permohonan pengajuan penelitian untuk keperluan permintaan data 

kepada dinas pemerintahan yang terkait dikarenakan proses dalam 

pengajuan permohonan data alurnya yang panjang. 

 

 

 

 

 

 


