
69 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut 

1. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peran inspektorat pada pemerintah daerah 

Kabupaten Majalengka sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil 

pengujian.  

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan pendapatan retribusi daerah 

pada pemerintah daerah Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan dengan 

baik sesuai dengan hasil pengujuan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien 

korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis menghasilkan 

jawaban baik, artinya peran inspektorat berpengaruh terhadap pengelolaan 

pendapatan retribusi daerah.  

4. Berdasarkan hasil pengujian terdapat kelemahan pada 4 indikator penelitian 

yang masih harus ditingkatkan, yaitu: 

1) Kelemahan bagian peran inspektorat: 

a. Auditor internal belum memiliki sikap mental yang objektif. 

2) Kelemahan bagian pengelolaan pendapatan retribusi daerah: 

a. Kurangnya pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan tarif. 
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b. Masih ada pemungutan tarif retribusi yang belum ditinjau setiap 

periode. 

c. Kurangnya kesempatan untuk pengajuan keberatan pembayaran 

retribusi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan maka penulis memberikan saran yang kiranya 

dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, antara lain: 

1. Saran bagi inspektorat: 

a. Auditor diharapkan dapat meningkatkan objektivitasnya dalam 

melaksanakan tugas audit dengan tidak memihak kepada siapapun, bekerja 

secara profesional dan menghindari adanya hubungan istimewa dengan 

pihak yang di audit. Hal ini untuk menunjukkan sikap profesionalisme 

audit yang menjunjung independensi. 

2. Saran bagian pengelolaan pendapatan retribusi daerah 

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya melakukan 

tindakan dan upaya-upaya dalam melaksanakan kewajiban dan haknya 

sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pemungutan retribusi daerah 

berdasarkan tarif dapat dilaksanakan dengan baik. 

b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya setiap periode 

dalam menentukan tarif retribusi, harus disesuaikan dengan kemampuan 

dan pelayanan yang diterima sehingga dapat meningkatkan penerimaan 

retribusi. 
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c. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

atas SKRD sebaiknya dapat menerima keberatan dari wajib retribusi 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, dengan waktu 

yang telah diberikan, diharapkan wajib retribusi dapat membayar retribusi 

sesuai dengan kemampuan dan pelayanan yang diterima. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan hasil pengujian 23,9% pengaruh peran inspektorat terhadap 

pendapatan retribusi daerah dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi peran inspektorat antara lain budaya organisasi, 

kepuasan kinerja, dan kompetensi auditor. 

 

 

 


