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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, 

maka disimpulkan bahwa : 

1. Kontribusi retribusi daerah sebagai sumber PAD di kota Bandung 

cukup potensial, hal ini dikarenakan nilai retribusi sebagai sumber 

komponen terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung masih 

memberikan kontribusi yang cukup baik, akan tetapi masih belum bisa 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah 

secara keseluruhan.  Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses 

otonomi daerah, tampaknya pungutan retribusi daerah masih belum 

dapat diandalkan oleh daerah kota Bandung sebagai sumber 

pembiayaan desentralisasi.  

2. Tingkat pencapaian target penerimaan retribusi daerah kota Bandung 

sudah tercapai dengan hasil yang relatif lebih baik. Dilihat dari 

periode lima tahun terakhir yakni dari tahun anggaran 2009 sampai 

dengan tahun 2013 tiap tahunnya meningkat antara hubungan hasil 

penerimaan  retribusi terhadap potensi retribusi.   

3. Besarnya tingkat elastisitas retribusi daerah terhadap PAD di kota 

Bandung, menunjukkan nilai koefisien elastisitasnya bersifat elastis, 

artinya retribusi daerah kota Bandung cukup peka terhadap 
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pendapatan asli daerah kota Bandung. Jika dilihat selama kurun waktu 

lima periode dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 ada 

peningkatan yang cukup baik pada dua periode anggaran tahun 

terakhir. Hal ini membuktikan, bahwa tingkat elastisitas retribusi 

terhadap PAD cukup mampu memberikan perubahan terhadap 

pendapatan asli daerah kota Bandung. 

 

5.2  Saran 

1. Pemerintahan Kota Bandung, untuk lebih meningkatkan kontribusi 

retribusi daerah terhadap penerimaan PAD, dengan menggali potensi 

yang dimiliki daerah sehingga memberikan sumbanngan bagi 

peningkatan retribusi. Selain itu, agar segera melakukan upaya yang 

serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam 

retribusi daerah yang telah ditetapkan ke dalam berbagai peraturan 

daerah selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan 

peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanan otonomi 

daerah yang seluas-luasnya.  

2. Agar tingkat pencapaian target retribusi daerah kota Bandung lebih 

efektif, maka pemerintah kota Bandung diwajibkan untuk melakukan 

pemungutan terhadap seluruh potensi yang ada agar realisasi yang 

diterima sesuai target yang telah direncanakan. Keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan adalah 

sebuah keniscayaan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan 
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yang baik (Good Goverment Governance). Sebuah pemerintahan akan 

berjalan dengan baik dan aspiratif manakala ruang informasi dan 

aksesibilitas publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat 

terbuka dengan luas dan bertanggungjawab. 

3. Untuk meningkatkan besar elastisitas retribusi daerah kota Bandung, 

hendaknya usaha yang perlu dilakukan adalah dengan cara menggali 

sumber-sumber PAD khususnya retribusi daerah yang baru, namun 

tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan 

retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali 

pendapatan daerah sebagai sumber yang memadai. Akan tetapi, juga 

melaksanakan fungsi lainnya agar tidak memberatkan masyarakat kota 

Bandung. 




