
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1       Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

Pemerintahan Kabupaten Cirebon mengenai Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap 

besarnya Belanja Modal, maka dapat di ambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai 

masukan pemerintah Kabupaten  Cirebon sebagai berikut : 

1. Adanya pedoman dan prosedur pengelolaan Pendapatan Daerah pada 

Pemerintahan  Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah merupakan 

sumber Pendapatan Daerah yang dapat diandalkan, maka untuk meningkatkan 

Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber tersebut Pemerintah Kabupaten 

Cirebon melakasanakan upaya program intensifikasi yaitu tindakan memperbesar 

penerimaan pendapatan dengan cara melakukan pemungutan untuk Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara 

ketat dan teliti. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Cirebon juga melaksanakan 

program ekstensifikasi yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan 

dan pendidikan serta memperbaharui peraturan daerah dan surat keputusan yang 

sudah ada yang mengatur tarif pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah 

dengan penyesuaian keadaan dan kondisi saat ini yang cenderung mengalami 

peningkatan. 

2. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun yaitu dari tahun 

anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2006. hal ini terjadi karena adanya 

kondisi Kabupaten Cirebon, yaitu  selalu adanya peningkatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi  terhadap penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu  peningkatan 

sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan  terhadap wajib pajak atau wajib retribusi 

daerah baik melalui tatap muka secara lansung maupun melalui media massa dan 

media lainnya, peningkatan dan penggalian sumber-sumber pendapatan lainnya,  

melakukan perubahan pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik 
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melalui pelatihan maupun pendidikan dengan mengadakan studi banding 

kedaerah lain dan melakukan pengawasan terhadap petugas maupun wajib pajak 

dan wajib retribusi 

2. Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap besarnya Belanja Modal meningkat dari  

tahun ke tahun yaitu dari  tahun 2004 sampai dengan  tahun 2006 yaitu sebesar 

8,95 % sampai dengan presentase 19,89 %, dimana kontribusi untuk Belanja 

Modal dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 

sebesar 100 % atau dengan kata lain seluruhnya dari PAD dikontribusikan kepada 

Belanja Modal dan sisa dari kekurangan belanja modal yang belum dibiayai yaitu 

dibiayai dari Dana Perimbangan yaitu untuk tahun 2004 sebesar 0,76 %, tahun 

2005 sebesar 2,72 % dan tahun 2006 sebesar 11,05 %. Hal ini menunjukan bahwa 

pendapatan daerah Pemerintah  Kabupaten Cirebon yang berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Perimbangan telah dikontribusikan atau dialokasikan 

terhadap Belanja Modal daerah telah dilaksanakan secara memadai atau dengan 

kata lain Tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal mengalokasikan atau 

mengkontribusikan dana hasil dari Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten 

Cirebon tercapai. 

 

5.2       Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, penulis 

mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu : 

1. Agar dapat terus meningkatkan Pendapatan Daerah, diharapkan Pemerintah 

Kabupaten Cirebon harus terus menggali Pendapatan Asli Daerahnya dan sumber-

sumber penerimaan daerah baru dengan melihat potensi yang ada pada Pemerintah 

Kabupaten Cirebon. 

2. Diharapkan upaya intensifikasi tidak hanya pada peningkatan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah saja, tetapi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dimiliki dan juga pada Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Cirebon. Contohnya : perusahaan tambak udang 
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3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Pemerintah 

Kabupaten Cirebon sebaiknya Pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

pegawai yang berhubungan dengan pengoprasian komputer. Dan memberikan 

kesempatan kepada pegawai yang berprestasi untuk dapat meningkatkan 

pengetahuannya dengan jalan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar para 

pegawai dapat mengembangkan instansi terkait. 

4. Lebih memperbaiki kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan yang 

lebih intensif agar masyarakat mengerti Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga 

masyarakat dapat mentaati peraturan  untuk membayar pajak dan retribusi.   

      
 
 

 


