
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah  

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

dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Utara. Sampel penelitian ini adalah data realisasi pendapatan asli daerah selama 5 tahun 

(2015-2019). 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 

2. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 

3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 

Tiga kesimpulan diatas mendukung serta memperkuat penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Lampunu dan Mintarsih (2020) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan 

retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Namun, secara parsial hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

 



B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna, namun dengan hasil 

penelitian ini penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Timor Tengah Utara:  

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 

1. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus lebih meningkatkan penerimaan 

pajak daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Utara guna memenuhi kebutuhan finansial Pemerintah Kabupaten Timor 

Tengah Utara yang bersumber dari daerah itu sendiri. 

2. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus lebih meningkatkan kinerja 

dalam pengelolaan retribusi daerah dan harus dapat meningkatkan perolehan 

retribusi daerah itu sendiri, dimana cara yang mungkin bisa diterapkan untuk 

meningkatkan retribusi daerah bisa dengan peningkatan dibidang pelayanan yang 

terarah dan terpadu dalam penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan retribusi 

daerah tersebut kemudian sosialisasi yang efektif yang bisa menarik minat 

masyarakat secara luas dalam pemanfaatan retribusi yang disediakan oleh 

pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebaiknya berkonsentrasi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan 

peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dimana kedua variabel tersebut mempunyai 

pengaruh signifikan yang kuat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah akan semakin mudah 

membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan 



meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas 

bagi masyarakat Kabupaten Timor tengah Utara.  

b. Bagi Peneliti Lain 

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat lebih membahas secara menyeluruh dan 

mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori dan pengolahan data dari 

sumber datanya secara langsung. 

2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan 

menambah tahun pengamatan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam 

mengenai potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. 

 


