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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan 

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Data-data yang menyangkut 

penelitian ini diperoleh dari kantor BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD 

Kabupaten Sleman, dan BKAD Kabupaten Bantul. Sampel penelitian ini adalah 

data realisasi pendapatan asli daerah masing-masing selama 10 tahun (30 data). 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah(PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Bantul. 

2. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. 

3. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh  terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan 

Kabupaten Bantul. 

B. Implikasi/Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna namum 

dengan hasil penelitian ini penulis memberikan saran yang diharapkan 
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menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

dan Kabupaten Bantul : 

1. Bagi pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul : 

a. Bagi pemerintah sebaiknya dapat melakukan penyuluhan atau 

sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi daerah dan pajak 

daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat atau pengguna jasa dalam membayar retribusi daerah dan 

pajak daerah. 

b. Bagi pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan kontribusi 

atau penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah secara efektif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan pembinaan, 

evalusi, dan pengawasan terhadap kinerja pemungutan retribusi daerah 

dan pajak daerah serta dapat juga mengembangkan usaha-usaha yang 

ada agar mampu menggerakkan perekonomian daerah atau kota. 

2. Bagi peneliti lain : 

a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian secara lebih 

mendalam mengenai potensi pendapatan asli daerah yang ada di Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. 

b. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian, 

tidak hanya terbatas pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Bantul saja sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan. 
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C. Keterbatasan 

Keteratasan dalam penelitian ini yaitu dikarenakan kondisi yang masih 

dalam waktu pandemi Covid-19 maka permintaan data penelitian hanya dapat 

dilakukan secara online. 

 

 

 

 

 

 

  


