
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

Inspektorat Kabupaten Sumedang dan Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang 

mengenai Fungsi Inspektorat Kabupten  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut :

1). Inspektorat Kabupaten sudah berfungsi dalam menentukan penyelenggaraan 

pemerintah di bidang pengawasan, karena Inspektorat Kabupaten 

melaksanakan fungsinya dengan sangat memadai sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan, dengan  fungsi sebagai berikut :

a.  Perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pemerintahan dan 

sosial, bidang ekonomi, bidang infrastruktur dan sumbe rdaya mineral dan 

energi

b. Penyelenggaraan pengawasan fungsional pemerintah daerah

c. Penyelenggaraan pengawasan keuangan daerah

d. Pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pengawasan

e. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

2). Realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya meningkat, yaitu dapat 

dilihat dengan adanya kenaikan pada realisasi dari tahun 2002 sampai dengan 

2006 hal tersebut nampak dari data yang duisajiakan oleh Dinas Pendapatan 

Kabupaten Sumedang sebagai berikut:



Tahun Target Realisasi Selisih

2002 30,645,188,440.35 34,539,056,123.76 3,893,867,683.41

2003 40,000,613,509.85 41,752,447,482.17 1,751,833,972.32

2004 48,988,573,456.39 50,118,894,987.70 1,130,321,531.31

2005 56,770,678,620.92 58,699,239,115.74 1,928,560,494.82

2006 62,259,510,810.87 72,298,332,514.00 10,038,821,703.13

3). Berdasarkan analisis dan uraian perhitungan yang telah diuraikan pada Bab IV 

disimpulkan bahwa Fungsi Inspektorat Kabupaten dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang. Fungsi tersebut dapat dilihat 

dari hasil analisis korelasi Pearson Product Moment dimana diperoleh hasil 

0,78 yang dapat diinterprestasikan mempunyai hububnganyang kuat. Dengan 

thitung (7,055) > ttabel (2,101) atau dengan kata lain Ho ditolak

Hal ini membuktikan bahwa fungsi Inspektorat Kabupaten sangat berpengaruh 

dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.2 Saran

1 Bagi Inspektorat Kabupaten Sumedang

1). Komitmen yang tinggi dari para aparat pengawasan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

2). Inspektorat sangat berfungsi dalam menunjang peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Sumedang oleh karena itu sebaiknya Inspektorat 

Kabupaten Sumedang tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan 

pengawasannya kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kabupaten Sumedang.

2 Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumedang

1). Meningkatkan pengawasan terhadap peraturan mengenai pendapatan yang 

berhubungan dengan  Pendapatan Asli Daerah agar masyarakat dapat 



mentaati peraturan sesuai dengan yang telah ditetapkan menurut Peraturan 

Daerah.

2). Sosialisasi untuk peningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

cara:

( 1 ) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

a. Pendataan subyek dan obyek Pajak serta Retribusi daerah setiap   tahun 

anggaran. 

b. Melakukan sosialisasi terhadap pembayar Pajak dan Retribusi melalui 

pelayanan prima. 

c. Mengadakan perubahan terhadap beberapa Perda yang tidak sesuai lagi 

dengan kondisi sekarang. 

d. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait 

e. Memperketat pengawasan dan pendaftaran bagi kendaraan bermotor

f. Mengintensifkan pengecekan BBN-KB II bagi yang sudah 

dijualbelikan pada loket di Kantor Bersama Samsat. 

g. Mengembangkan potensi personil dengan jalan meningkatkan 

kemampuan petugas 

( 2 ) Ekstensifikasi Pensapatan Asli Daerah (PAD), antara lain : 

a. Mengadakan survey terhadap potensi daerah 

b. Mempelajari kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat 

yang masih ada di daerah. 

c. Tukar menukar informasi dengan Propinsi lain untuk 

dikembangkannya sesuai potensi di daerah 

d. Melakukan studi banding. 


