
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, penulis mencoba menyimpulkan segala sesuatu yang penulis 

kemukakan sebelumnya dan juga penulis berusaha mengajukan beberapa saran 

yang mungkin dapat bermanfaat bagi instansi terkait dan bagi pembaca lainnya 

untuk masa yang akan dating. 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa mengenai realisasi 

Pendapatan Asli Daerah setelah otonomi daerah pada kota Bengkulu dan tingkat 

efektivitas kinerja finansial maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu setelah otonomi daerah 

terus mengalami peningkatan. Hal ini ditujukkan oleh: 

• Dinas Pendapatan Kota Bengkulu telah memiliki struktur organisasi dan 

tugas yang jelas. Dan pada struktur organisasi tersebut terdapat satu bagian 

yang khusus menangani Pendapatan Asli Daerah, sehingga memungkinkan 

penanganan yang lebih terpusat dalam menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. 

• Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bengkulu dilihat dari 3 tahun setelah 

dilakukannya otonomi daerah yaitu tahun 2002, 2003, dan 2004,tiap 

tahunnya selalu mengalami pertambahan yang cukup besar. Selain itu 

realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu selalu mampu mencapai 

angka yang dianggarkan. 

• Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang selalu mencapai target yang telah 

ditentukan dikarenakan meningkatnya sumber-sumber penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil usaha Dinas Pendapatan 

Kota Bengkulu melalui program intensifikasi PAD, yaitu dengan cara 

melakukan pemungutan yang lebih giat untuk Pajak Daerah, Retribusi 



Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain 

PAD yang Sah secara ketat dan teliti. 

2. Pendapatan Daerah kota Bengkulu setelah otonomi daerah selalu 

menunjukkan peningkatan  dari tahun ke tahunnya dan realisasinya selalu 

mencapai angka yang telah dianggarkan sebelumnya bahkan melebihi 

anggaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan kinerja finansial 

pada fokus pendapatan telah mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. 

Dan tiap tahnnya tingkat efektivitas tersebut selalu mengalami peningkatan. 

3. Antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat efektivitas kinerja 

finansial menunjukkan hubungan yang erat. Hal ini ditunjukkan ketika 

realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan akan diikuti oleh 

peningkatan pula pada tingkat efektivitas kinerja finansial. Selain itu, hal 

tersebut ditunjukkan pula dari hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 

0,99, koefisien determinasi sebesar 0,9801 atau 98,01% dan dari perhitungan 

uji “t” yang menghasilkan t hitung sebesar 7,02 lebih besar dari table t sebesar 

6,314 (Ho ditolak atau Ha diterima). Seluruh analisis statistic tersebut 

menunjukkan hasil yang memiliki arti bahwa antara realisasi Pendapatan Asli 

Daerah khususnya setelah otonomi daerah memiliki hubungan yang signifikan 

dengan tingkat efektivitas kinerja finansial. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, untuk  lebih 

meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada kota Bengkulu dan juga 

untuk lebih meningkatan tingkat efektivitas kinerja finansial, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan di tahun-tahun yang akan dating, Pendapatan Daerah secara 

bertahap dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah Sepenuhnya, dan 

penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dengan 

program intensifikasi Pendapatan Asli Daerah saja tetapi juga dengan 

melakukan program ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. 



2. Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 

bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Kota 

Bengkulu melaksanakan dan penyempurnaan beberapa aPeraturan Daerah 

yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, mengingat Pajak dan 

Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat 

diandalkan. 

3. Diharapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi tidak hanya terfokus pada 

pajak dan retribusi daerah saja, tetapi juga pada Hasil Perusahaan Milik 

Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

4. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan 

Kota Bengkulu dapat dilakukan dengan cara: 

• Memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai, terutama yang 

berhubungan dengan pengoperasian computer. 

• Memberikan kesempatan pada para pegawai yang berprestrasi untuk dapat 

meningkatkan pengetahuannya dengan jalan melanjutkan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi agar para pegawai dapat mengembangan instansi 

terkait. 

5. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka dapat 

dilakukan dengan cara: 

• Memberikan penyuluhan-penyuluhan, terutama kepada masyarakat-

masyarakat yang berada di desa-desa akan pentingnya membayar pajak 

atau retribusi daerah. 

• Menjalankan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada 

Peraturan Daerah agar mereka yang lalai membayaraa kewajiban jera.  

 

 

 

 

 

 


