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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta analisa yang telah

dilakukan penulis mengenai manfaat dari Analisis Pengelolaan Parkir Dalam

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kelurahan

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak), maka penulis dapat

mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan

memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis terhadap data-data yang diperoleh maka

penulis dapat menarik kesimpulan yaitu adanya dampak positif dari

pengelolaan parkir tersebut.

1. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perawang dengan judul Analisis

Pengelolaan Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).

2. Dari hasil penelitian tarif retribusi parkir diperawang disesuaikan dengan

kemampuan masyarakat setempat dikatakan baik.

3. Pemungutan retribusi parkir di perawang mengedepankan asas keadilan

dikatakan baik.

4. Tarif retribusi parkir yang diberlakukan di perawang sesuai dengan

peraturan daerah setempat dikatakan baik.
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5. Evaluasi tarif retribusi parkir di perawang ditinjau paling lama 3 tahun

sekali dikatakan baik.

6. Evaluasi tarif retribusi parkir di perawang telah dilakukan sesuai perda

dikatakan baik.

7. Pemungutan retribusi parkir di perawang dilakukan dengan menggunakan

karcis daan kartu langganan dikatakan sangat baik.

8. Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

pihak ketiga dengan pola kerja sama yang sesuai ketentuan yang berlaku

dikatakan sangat baik.

9. Petugas parkir menggunakan atribut perparkiran dalam memberikan

pelayanan dikatakan sangat baik.

10. Petugas parkir melalukan pemungutan retribusi parkir ditempat yang telah

ditentukan dikatakan sangat baik.

11. Pengawasan pengelolaan parkir di lapangan dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dikatakan baik.

12. Kontraktor yang tidak membayar retribusi parkir pada waktunya

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%  dikatakan

sangat baik.

13. Petugas pemungutan parkir memberikan surat teguran kepada wajib

retribusi yang telah jatuh tempo dikatakan baik.

14. Kebijakan tarif retribusi parkir berada di tepi jalan umum dikatakan

sangat baik.
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15. Penyerahan karcis retribusi parkir merupakan tanggung jawab keamanan

kendaraan yang di parkir dikatakan sangat baik.

15.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai analisis Analisis Pengelolaan Parkir

Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kelurahan

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar masyarakat yang melakukan Analisis

Pengelolaan Parkir  Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

2. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan lagi pengelolaan parkir agar

dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Sebagai landasan untuk penelitian untuk selanjutnya untuk melalukan

penelitian yang lebih baik.


