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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari 

Departemen Keuangan Dewan Perwakilan Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Sampel penelitian adalah 16 data 

triwulan Realisasi APBD Kabupaten Banyuasin  selama 4 tahun (tahun 2010-2013). 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 

3. Pajak daerah dan Retribusi daerah memiliki pengaruh bersama-sama terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

B. KETERBATASAN 

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data jangka waktu 4 (empat) tahun yang 

diperoleh dari situs penyedia data, tidak berasal dari pemerintah 

kabupaten/pemerintah kota yang bersangkutan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 16 data laporan triwulan Realisasi APBD 

Kabupaten Banyuasin sebagai sampel penelitian. 
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C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. 

Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah dalam membiayai 

kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap 

peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Dengan kata 

lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatan kesejahteraan 

penduduknya. 

Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para 

pejabat pemerintahan Kabupaten Banyuasin, dengan demikian pajak daerah dan 

retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan 

kelompok tertentu. 

Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh 

Kabupaten Banyuasin, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan investor 

lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Seperti sosialisasi mengenai potensi 

daerah wisata, potensi daerah perkebunan, potensi industri kecil dan menengah yang 

ada di Kabupaten Banyuasin. 

2. Bagi Peneliti Lain 
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Penulis  menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari 

segi jumlah sampel yang hanya menggunakan 16 data triwulan Realisasi APBD 

Kabupaten Banyuasin, tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 4 tahun, serta 

pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, 

karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di 

Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan 

dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap 

sebaiknya penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah juga 

dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada PAD. 


