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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  

 Hasil penelitan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, potensi retribusi parkir di 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat 

besar yang mencapai Rp.2,677,727,847, Hal ini jika dibandingkan dengan 

realisasi retribusi parkir yang hanya Rp.215,678,000, jadi antara potensi 

dan realisasi parkir memiliki selisih yang cukup jauh.  

2. Efektivitas merupakan suatu ukuran mengenai perbandingan antara hasil 

yang dicapai baik dengan target yang telah ditetapkan maupun dengan 

potensi yang ada. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka semakin efektif 

pemungutan retribusi parkir, sebaliknya semakin rendah tingkat 

efektivitas, maka kinerja organisasi dalam memungut retribusi parkir pun 

semakin tidak efektif. 

Dilihat dari target, rata-rata efektivitas retribusi parkir sebesar 103,04% 

yaitu berada pada tingkat yang sangat efektif karena berada pada tingkat 

rasio diatas 100%. Tingkat efektivitas tertinggi, yaitu sebesar 204,93% 

atau berada pada tingkat rasio yang sangat efektif yang dicapai pada tahun 

2012 dengan target sebesar Rp. 75,000,000 dan realisasi penerimaan 

retribusi parkir sebesar Rp.153,700,000. Sedangkan tingkat efektivitas 

terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 32,14%, terlihat  bahwa 

dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 pemungutan retribusi parkir 

kurang efektif, seperti tahun 2005 dengan tingkat rasio efektivitas sebesar 

32,14%, tahun 2007 tingkat rasio efektivitas sebesar 7,25% pemungutan 

retribusi parkir sangat tidak efektif, bahkan turun sangat jauh dari tahun –



82 
 

82 
Wahyu Mustajab, 2016 
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tahun sebelumnya, tahun 2005 sampai 2009 termasuk kedalam kriteria 

kurang efektif karena berada pada rasio 60%-80%. Pemungutan parkir



83 
 

 

 yang dikatakan efektif yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014. Yaitu masing 

–masing melebihi dari 100% .  

3. Efektivita retribusi parkir juga dapat dihitung berdsarkan potensi 

sebenarnya dari retribusi parkir. Potensi parkir sendiri mencapai 

Rp.2,677,727,847 pada tahun 2015. Efektivitas retribusi parkir 

berdasarkan potensi hanya mencapai 8,05%. Hal ini berarti tingkat 

efektivitas retribusi parkir hanya berada pada kategori tidak efektif, karena 

dibawah 60%. Kecilnya tingkat efektivitas retribusi parkir berdasarkan 

potensi dikarenakan antara realisasi dengan retribusi parkir terdapat jarak 

yang jauh. Dari Rp.2,677,727,847 potensi hanya Rp.215,678,000 yang 

menjadi penerimaan retribusi parkir, efektivitas retribusi parkir di 

kabupaten muara enim jika dihitung berdasarkan potensi menunjukkan 

rasio tidak efektif. 

4. Kontribusi dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten 

muara enim tergolong sangat kecil, rata-rata 0,114 % selama sepuluh 

tahun, tahun 2005 merupakan tahun dengan tingkat kontribusi yang paling 

rendah dibandingkan dengan tahun-tahun lainya, yaitu sebesar 0,02%. 

Sedangkan tahun 2014 merupakan tahun dengan tingkat kontribusi yang 

paling tinggi sebesar 0,14% dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Jauhnya jarak antara penerimaan retribusi parkir dengan 

realisasi penerimaan PAD menyebabkan kecilnya pula kontribusi retribusi 

parkir terhadap PAD Kabupaten Muara Enim. Keadaan ini menunjukkan 

ketidak seimbangan antara penerimaan retribusi parkir dengan peningkatan 

realisasi penerimaan PAD kabupaten muara enim. Hal ini terjadi karena 

potensi retribusi parkir yang cukup besar dilapangan belum dapat 

dioptimalkan sebagai penerimaan 

5. Jika pengelolaan retribusi dikelola dengan baik dengan meminimalisir 

kebocora-kebocoran yang terjadi, tidak mustahil penerimaannya akan jauh 

dari target yang telah ditetapkan, bahkan target yang ingin dicapai pun 

akan jauh lebih besar dari sekarang. Potensi retribusi parkir sebenarnya 

lebih besar dari yang diperkirakan. Jika potensi tersebut dapat 
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dioptimalkan, maka tidak menutup kemungkinan penerimaan kas derah 

akan lebih besar pula dari sektor retribusi, dan akhirnya akan berdampak 

pada besarnya pendapatan asli daerah kabupaten muara enim. 

Peningkatan pengelolaan retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan daerah dari sektor retribusi, dan peningkatan retribusi dapat 

mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah, sehingga pembangunan 

daerah yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah dapat terlaksana. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian baik dalam kajian teoritis maupun dari hasil 

pengamatan di lapangan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah daerah khususnya dari sektor retribusi parkir sebenarnya 

merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial. Pengelolaan yang 

lebih baik diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dari retribusi 

parkir. Banyak nya kebocoran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

harus diprebaiki dan ditertibkan, misalnya, berkaitan dengan karcis parkir, 

penggunaan karcis parkir dengan sebagaimana mestinya diharapkan akan 

meminimalisir kebocoran. Rumus kesit yang dimodifikasi juga dapat 

dipergunakan oleh pemerintah kabupaten muara enim untuk menentukan 

target-target untuk pemungutan retribusi parkir selanjutnya.  

2. Kepala UPT perparkiran harus lebih memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan pengguna parkir ketika menggunakan layanan parkir. Selain 

itu juga harus memperhatikan kesejahteraan juru parkir yang tidak 

mendapatkan gaji dari pemerintah. 

3. Kepala UPT perparkiran perlu untuk mengefektifkan pengawasan 

langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan 

ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan 

retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim. 

 

 


