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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil kinerja daerah Kota Pasuruan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai 

berikut: 

1.   Rasio efektifitas  Pajak dan Reribusi daerah Kota Pasuruan pada periode 2007 s/d 2010 

masuk dalam kategori efektif karena rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah 

diatas 100%, berarti kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang 

berasal dari Pajak dan Retribusi semakin baik. Dilihat dari tingkat efisiensi Kota Pasuruan 

pada tahun anggaran 2007 s/d 2010 diperoleh hasil yang efsien karena tingkat efisiensi 

pendapatan asli daerah di bawah 100%. 

2.   Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan 

tahun anggaran 2007 s/d 2010 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih perlu 

ditingkatkan. Sedangkan untuk realisasi pajak daerah serta realisasi retribusi daerah dari 

tahun ke tahun dengan rata-rata  pertumbuhan 12,91% untuk realisasi pajak daerah dan 

untuk retribusi daerah  pertumbuhan tiap tahun sebesar 31,17%. 

3. Rasio Kontribusi pajak dan retribusi Kota Pasuruan pada periode tersebut mengalamai 

fluktuasi yaitu kontribusi pajak terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 20,92% dan retribusi 

daerah memberikan kontribusi sebesar 39,32% pertahun, berarti kemampuan pemerintah 
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daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan 

retribusi daerah kurang optimal. Dilihat dari tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah 

Kota Pasuruan maka perlu menggali dan mengoptimalkan pemasukan daerah yang berasal 

dari sumber tersebut. 

B. Saran-saran 

      Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan untuk pemerintah daerah Kota Pasuruan  

adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Pasuruan seharusnya lebih meningkatkan lagi sumber pendapatan asli 

daerahnya yang di peroleh dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga semakin 

mampu untuk melakukan pembangunan daerahnya sendiri. 

2. Pemerintah Kota Pasuruan sebaiknya meningkatkan pertumbuhan daerahnya yang telah 

dicapai dengan mengoptimalkan potensi daerah, seperti pengoptimalan sumber daya alam 

lainnya yang mampu memberikan pemasukan yang lebih besar lagi bagi daerah. 

 


