
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi 

Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi  Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) merupakan termasuk retribusi yang potensial karena 

memiliki indeks capaian target yang besar, indeks pertumbuhan yang besar, 

dan indeks kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Metro. 

2. Besarnya tarif retribusi daerah yang potensial di Kota Metro setelah dilakukan 

rasionalisasi/penyesuaian adalah dengan mengalikan tarif lama sesuai dengan 

yang ditetapkan perda dengan Indeks Eskalator (Compounding Factor). Tarif 

Retribusi Persampahan dan Kebersihan dinaikan 1,887% kali tarif lama, tarif 

Retribusi Pelayanan Pasar dinaikan 1,182% kali tarif lama, tarif Retribusi 

Pasar Grosir dan Pertokoan dinaikan 1,182% kali tarif lama, tarif Retribusi 

Terminal dinaikan 1,182% kali tarif lama, tarif Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dinaikan 1,384% kali tarif lama. Kenaikan tarif tersebut 

tidak akan memberatkan bagi wajib pajak (retribusi) karena diikuti dengan 

kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat Kota Metro yang lebih besar. Jika 
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sudah disesuaikan kenaiakannya sesuai dengan perkembangan inflasi maka 

penerimaan daerah akan meningkat. 

 

B. SARAN 

 

1. Kinerja setiap komponen Retribusi Daerah Kota Metro menunjukan belum 

optimal. Dimana capaian total skor rata-rata setiap komponen retribusi masih 

dibawah skor yang baik yaitu 10, hanya Retribusi Pelayanan Kesehatan dan 

Retribusi pelayanan parker yang mampu mencapai skor tersebut. Sehingga 

perlu adanya upaya-upaya khusus yang mampu meningkatkan penerimaan 

tiap-tiap komponen retribusi setiap tahunnya. Seperti merasionalisasikan tarif 

retribusi dengan mengikuti perkembangan inflasi yang terjadi. 

2. Pemerintah hendaknya lebih cermat, tepat, dan hati-hati dalam mengelola 

penerimaan daerah dengan melakukan pembaharuan Peraturan Daerah (Perda) 

sehingga peraturan yang ada sesuai kondisi saat ini. 

3. Penelitian ini hanya membahas dari segi penyesuaian tarif retribusi saja 

terhadap perkembangan inflasi, namun masih banyak permasalahan yang 

timbul di masyarakat akibat adanya perda yang ditetapkan karena kebanyakan 

pemerintah menetapkan perda hanya melihat keuntungan jangka pendek dan 

tidak mengindahkan keuntungan jangka panjang. Seperti perda yang 

berpotensi menimbulkan biaya tinggi dan pungutan liar, perda yang tidak 

transparan dan diskriminatif, perda yang menghambat perdagangan karena 

penetapan tarif yang terlalu tinggi diluar kemampuan masyarakat dan masih 

banyak lagi yang lainnya. Sehingga perlu adanya perbaikan terhadap perda 

yang dapat merugikan masyarakat dan dapat mempengaruhi perkembangan 
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ekonomi. Disarankan kepada peneliti dan para akademisi berikutnya untuk 

meneliti masalah-masalah yang telah lama timbul di masyarakat dan memberi 

masukan-masukan kepada pemerintah bagaimana mengatasinya, apakah perda 

tersebut harus dihapus, direvisi atau di perbaharui..  

4. Penelitian ini cukup singkat dan terbatas dan mengambil data selama 5 tahun 

dari 2004 sampai dengan 2008 untuk itu disarankan kepada peneliti dan para 

akademisi mengambil periode yang lebih panjang sehingga dapat di gali lebih 

dalam tentang potensi-potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan PAD. 


