
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, maka penulis 

dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Pemda 

Kabupaten Majalengka belum mampu membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 

tercermin dari rendahnya Kemandirian keuangan daerah selama kurun 

waktu tersebut dengan rasio kemandirian paling tinggi sebesar 17,4% yang 

dalam hal ini termasuk kategori kurang mandiri. Ini berarti Kabupaten 

Majalengka belum mampu berotonomi tanpa adanya bantuan dari 

pemerintah pusat/provinsi. 

2. Pemda Kabupaten Majalengka mampu merealisasikan PAD dengan cukup 

baik. Hal ini tercermin dari rasio efektivitas selama kurun waktu 2003-

2007 yang diatas 90%  yang berarti termasuk dalam kategori efektif. 

3. Tingkat efisiensi Pemda Kabupaten Majalengka dalam merealisasikan 

pendapatan daerah terutama PAD sudah baik. Hal ini tercermin dari 

kecilnya rasio efisiensi selama kurun waktu 2003-2007 yaitu dibawah 60% 

hal ini termasuk dalam kategori efisien. 

4. Belanja daerah Pemda Kabupaten Majalengka sebagian besar 

diprioritaskan pada belanja rutin. Selama kurun waktu 2003-2007 rasio 

belanja rutin terhadap total APBD berkisar dari 75,06% hingga 91,56%. 

Sedangkan rasio belanja pembangunan terhadap total APBD  yaitu 

berkisar dari 8,44% hingga 24,94%. 

5. Pertumbuhan Pendapatan dan realisasinya dalam kurun waktu 2003-2007 

menunjukan pertumbuhan yang positif. 

 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemumukan pada 

bab IV, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kemandirian Pemda Kabupaten Majalengka dapat ditingkatkan antara lain 

dengan meningkatkan sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi 

daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak/retribusi. Secara 

intensifikasi yaitu dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan 

pajak/retribusi, antara lain: 

a. Pendataan kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam 

rangka penggalian potensi daerah. 

b. Melakukan perhitungan efisiensi dan efektivitas pemungutan 

pajak/retribusi sehingga biaya pemungutan pajak dapat diperhitungkan. 

c. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan 

sehingga kecurangan dapat dihindari. 

Secara ekstensifikasi, yaitu Pemda dapat mengidentifikasi kembali potensi 

daerah sehingga peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat 

dicari. 

2. Penerapan reward dan punihsment untuk meningkatkan kinerja dinas/unit kerja 

yang ada dalam lingkungan Pemda Kabupaten Majalengka. 

3. Belanja daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum harus 

mendapat prioritas lebih di tahun-tahun mendatang. Belanja daerah harus lebih 

berorientasi pada kepentingan publik.  

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai kinerja 

keuangan daerah dengan cara membandingkan rasio keuangan daerah yang 

dimiliki Pemda tertentu dengan rasio keuangan Pemda lain yang terdekat 

ataupun yang potensi daerahnya relatif sama. 

  

 

 

 


