
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis mengenai perencanaan dan 

pengendalian terhadap Pendapatan Asli Daerah dan realisasi pertanggungjawaban 

Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan suatu 

perencanaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Keuangan Daerah 

Kabupaten Ciamis oleh bagian pendapatan sebagi koordinator dibantu dan 

juga dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang mengelola pendapatan 

untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai 

cara. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang 

menghambat kelancaran kegiatan perencanaan tersebut. Misalnya, masih 

kurang mendukungnya sumber daya manusia, kurang mendukungnya 

sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, 

wajib retribusi serta sumber Pendapatan Asli Daerah lain yang yang masih 

kurang. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah yang diharapkan tiap tahun dapat mengalami kenaikan. 

2. Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis juga telah melakukan 

pengendalian terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya penetapan standar untuk mengukur kinerja, dilakukannya 

monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

juga pelaksanaan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. 

Namun pada pelaksanaannya seperti halnya pada perencanaan, masih 

terdapat faktor yang menghambat kelancaran kegiata ini, antara lain masih 

adanya pegawai yang belum memahami pembagian kerja, masih adanya 

kesalahan pengecekan kebenaran data, juga pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran yang terjadi masih belum begitu optimal. 



 

3. Dari hasil realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 

selama 4 tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, tiap tahunnya 

realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut cenderung tidak dapat mencapai 

anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hanya untuk tahun 2003 saja 

yang mampu mencapai anggaran. Kemampuan pencapaian anggaran 

tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 

4. Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa perencanaan dan pengendalian 

Pendapatan asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

realisasi pertanggungjawaban Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, baik secara bersama-sama maupun secara 

parsial. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada  hal-hal yang telah dikemukakan diatas, untuk dapat 

lebih meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian terhadap 

Pendapatan Asli Daerah serta untuk lebih meningkatkan kemampuan pencapaian 

realiasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggarannya, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan di tahun-tahun mendatang, faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Pedapatan Asli Daerah dapat 

dihilangkan atau setidaknya diperkecil, sehingga dengan perencanaan dan 

pengendalian yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan perencanaan dan 

pengendalian Pedapatan Asli Daerah, diharapkan adanya peningkatan baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas pegawai yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Misalnya 

dengan memberikan pelatihan kepada para pegawai terutama yang 

berhubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atau yang 

berhubungan dengan pengoperasian komputer. Atau dapat juga 



 

memberikan kesempatan kepada pegawai yang berprestasi untuk 

meningkatkan pengetahuannya dengan jalan melanjutkan pendidikan 

kejenjang yang lebih tinggi agar para pegawai dapat mengembangkan 

instansi terkait. Selain itu sarana dan prasarana pendukung seperti 

kendaraan operasioanl diharapkan lebih diperhatikan guna mendukung 

kelancaran kegiatan. 

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan cara intensifikasi dan 

ekstensifikasi diharapkan dapat lebih dioptimalkan. Intensifikasi dan 

ekstensifikasi juga diharapkan tidak hanya pada pajak dan retribusi daerah 

saja tapi juga pada Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

4. Untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

kewajibannya, dapat dilakukan dengan cara: 

• Memberikan penyuluhan atau sosialisasi terutama kepada masyarakat 

desa akan pentingnya membayar pajak dan retribusi 

• Menjalankan sanksi dengan lebih tegas sesuai dengan Peraturan 

Daerah agar mereka yang melakukan pelanggaran mendapatkan 

hukuman yang seharusnya sehingga pelanggaran tidak terulang lagi. 


