
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas 

Pendapatan Kota Bandung dengan menggunakan dasar-dasar teori yang telah ada 

serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung setelah Otonomi Daerah 

dilihat dari tahun 2002 dan 2003 tidak mencapai target yang dianggarkan, 

hal ini dikarenakan realisasi pendapatan beberapa jenis pajak dan retribusi 

daerah dibawah anggaran yang telah ditetapkan, serta adanya 

keterlambatan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak, 

sehingga penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi 

pajak dan retribusi daerah tidak diperoleh secara tepat waktu. Sedangkan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah setelah Otonomi Daerah yaitu tahun 

2004, 2005, 2006, dan 2007, tiap tahunnya selalu mengalami pertambahan 

dan mampu mencapai angka yang telah dianggarkan. 

2.  Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial pada Varians Pendapatan Kota 

Bandung setelah otonomi daerah dilihat dari tahun anggaran 2002 dan  

2003 belum mencapai tingkat kinerja finansial yang efektif, hal ini 

dikarenakan realisasi pendapatan daerah tidak dapat mencapai target yang 

telah dianggarkan serta pelaksanaan sistem pengendalian internal yang 

kurang efektif khususnya prosedur tugas kerja dan ketaatan pada asas yang 

tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana dan oleh 

penanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. 

Sedangkan Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial pada Varians Pendapatan 

Kota Bandung tahun anggaran 2004, 2005, 2006, dan 2007 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 pada tahun 



anggaran 2004, 2005, 2006, dan 2007 telah mencapai tingkat efektivitas 

kinerja finansial yang efektif. 

3. Hubungan Antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah setelah Otonomi 

Daerah dengan Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial, menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang berarti.  Hal ini ditunjukkan bahwa sebesar 47,19% 

pencapaian tingkat efektivitas kinerja finansial ditentukan oleh realisasi 

Pendapatan Asli Daerah, dan sisanya sebesar 52,81% ditentukan faktor 

lain, misalnya dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. 

4. Berdasarkan hasil uji ”t”, menunjukkan thitung sebesar 1,89 ≤ ttabel sebesar 

2,776 (Ha ditolak dan Ho diterima), artinya  Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah bukan merupakan komponen penting dalam menentukan Tingkat 

Efektivitas Kinerja Finansial. Sehingga untuk mengetahui Tingkat 

Efektivitas Kinerja Finansial perlu mengetahui pula besarnya realisasi 

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikansi antara Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah setelah Otonomi Daerah dengan Tingkat 

Efektivitas Kinerja Finansial. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan 

Kota Bandung, penulis mencoba memberikan saran bagi Dinas Pendapatan Kota 

Bandung dan juga bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung 

• Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang, Pendapatan Daerah 

secara bertahap dapat mengandalkan PAD sepenuhnya, dan menggali 

sumber-sumber PAD tidak hanya dengan program intensifikasi PAD 

saja tetapi juga melakukan program eksistensifikasi PAD. 

• Untuk meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak dan 

retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandung harus secara tegas 

memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada 

Peraturan Daerah yang lalai membayar kewajibannya. 



• Untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja finansial, Dinas 

Pendapatan Kota Bandung seyogyanya menempatkan pegawai yang 

kompeten, ahli di bidangnya dan dapat dipercaya, hal ini dapat 

diwujudkan melalui: 

- seleksi penempatan calon pegawai yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya 

- pengembangan, pelatihan dan pendidikan selama menjadi pegawai, 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

• Peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah realisasi Pendapatan 

Asli Daerah setelah Otonomi Daerah dengan Tingkat Efektivitas 

Kinerja Finansial, penulis menyarankan untuk menyertakan faktor-

faktor lain yang ikut berperan dalam pengukuran tingkat efektivitas 

kinerja finansial selain Pendapatan Asli Daerah misalnya dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


