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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah 

dilaksanakan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setiap Wajib pajak yang akan menyetor atau melaporkan pajak parkir 

wajib menyertakan Surat Pembertahuan Pajak Daerah Pajak Parkir dan 

dapat menyertakan Laporan Hasil Penerimaan dalam datu bulan penuh. 

2. Pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

yaitu dengan menerapkan sistem MPS ( Menghitung Pajak Sendiri) 

3. Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota 

Surabaya masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak parkir 

tahun 2014 - 2016 masih dibawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah 

Kota Surabaya. Artinya, walaupun hampir tiap tahunnya realisasi 

penerimaan pajak parkir hamper mencapai target yang telah ditetapkan 

namun itu masih sangat kurang dalam meberikan kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah. 

4. Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu sulitnya 

pemerintah memberikan surat SPTPD serta sosialisasi kepada wajib pajak 

karena wajib pajak sangat jarang ada di tempat. Selain itu masih ada 

beberapa lahan khusus pajak parkir yang tidak dikenakan biaya parkir 

kepada setiap pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya. 

Adapun lahan khusus parkir yang belum diawasi dan didata sehingga tidak 

dapat menyumbangkan biaya pajak untuk penerimaan pajak parkir. 

5. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak 

parkir yaitu senantiansa melakukan penyuluhan kepada wajib pajak 

mengenai pajak daerah khsusunya pajak parkir dan melakukan 

pengawasan serta pendataan wajib pajak secara baik. Selain itu kebijakan 

dari pemerintah turut serta meningkatkan penerimaan pajak parkir. 
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3.2 Saran 

 Saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota 

Surabaya: 

1. Dari hasil yang diperoleh, disarankan kepada BPKPD Kota Surabaya 

untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak. 

Adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih 

baik lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah 

harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih 

berada wilayah Kota Surabaya. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan 

pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Surabaya.  

2. BPKPD Kota Surabaya disarankan tetap mengelola proses penerimaan 

pajak secara terus menerus dengan baik. Hal itu bertujuan agar realisasi 

penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya dapat selalu mencapai 

target yang ditetapkan. 

3. Melalui pendataan, pengawasan, dan pemberlakuan pajak parkir di 

tempat-tempat yang belum memberikan pemasukan di sektor pajak parkir 

merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan BPKPD dalam mengatasi 

semua hambatan penerimaan pajak parkir sehingga penerimaan pajak 

parkir dapat hasil yang optimal dan semua hambatan dapat teratasi. 

4. Upaya-upaya yang disarankan agar penerimaan pajak parkir dapat 

meningkat pada setiap tahun nya ialah BPKPD harus selalu mengelola 

serta mengawasi penerimaan pajak parkir secara konsisten dan 

menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dapat 

meningkatkan penerimaan pajak parkir di tempat parkir khusus yang 

belum memberikan pemasukan untuk pajak parkir. 
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