
 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data dan analisa yang  dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam 

merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah Secara keseluruhan belum 

optimal,  hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor yaitu 1) kemampuan 

menyesuaikan diri, Organisasi Dinas Pendapatan Daerah walaupun cukup baik 

mensikapi perubahan kebijakan politik terkait dengan pergantian 

kepemimpinan Bupati namun dari sisi penggunaan teknologi dan penyusunan 

program jangka menengah dan jangka panjang masih belum optimal.  2) 

dilihat dari produktivitas, keberhasilan merealisasikan PAD dari target yang 

ditetapkan  pada tahun 2009 dan 2010 sudah cukup baik, namun dari sudut 

pandang produktivitas masih cukup rendah dengan rata-rata kontribusi pajak 

daerah terhadap PAD hanya 35,55% dan kontribusi retribusi daerah terhadap 

PAD hanya sebesar 25,39%.  selain itu besaran realisasi PAD yang mencapai 

target yang ditetapkan belum merata pada setiap sektor. Ketidakseimbangan 

antara target yang tercapai dengan kontribusi pajak dan retribusi daerah 
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terhadap PAD yang terus menurun dan potensi realisasi target yang tidak 

merata menunjukkan produktifitas Dinas Kabupaten Pesawaran masih rendah.  

3) Sedangkan elemen kepuasan kerja menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam kereaisasikan 

target PAD sudah cukup baik , namun secara  keseluruhan kepuasan kerja 

pegawai yang dilihat dari ketersediaan sarana prasarana kerja dan sistem 

pembagian insentif yang diberikan setiap bulan masih belum optimal.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah 

memberikan kontribusi yang belum optimal, fakta tersebut dapat dilihat dari 4 

(empat) faktor yaitu 1) Ciri organisasi yang dilihat dari tujuan organisasi, 

struktur orgasnisasi, pembagian kerja dan penggunaan teknologi masih belum 

optimal meskipun tujuan organisasi telah ditetapkan, dan struktur yang ada 

sudah membagi habis tugas dan fungsi dan kewenangan pada masing-masing 

bidang namun dalam pelaksanaannya kewenangan dan fungsi tersebut belum 

berjalan dengan baik,  begitu pula  penggunaan tehnologi seperti komputer 

dipergunakan masih hanya sebatas untuk pengetikan saja, belum 

menggunakan system on-line dengan software tertentu yang dapat membantu 

memaksimalkan potensi PAD. 2) Faktor lingkungan organisasi yang terdiri 

dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal masih belum optimal, dari 

sisi faktor internal organisasi terkait dengan suasana kerja dan pola koordinasi 

antar bidang sudah cukup baik, namun sisi faktor eksternal berupa struktur 

pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih berpendidikan SD 46,51%, 
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dan kondisi PDRB yang masih didominasi oleh sektor pertanian, 

menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah masih rendah. 3) Faktor  pekerja, dapat dilihat dari 

jumlah pegawai Dispenda yang masih belum cukup, akan tetapi dari segi 

tingkat pendidikan sudah cukup baik, namun tingkat pendidikan yang baik 

belum menjamin kinerja yang baik pula hal ini dapat dilihat dari  masih minim 

pengalaman kerja pegawai dispenda dengan rata-rata masa kerja pada 

dispenda dibawah 3 (tiga) tahun dan sebagian besar belum pernah mengikuti 

diklat teknis keuangan daerah.  4) Kebijakan dan praktek manajemen pada 

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran juga belum 

optimal, hal ini nampak dari minimnya motivasi dari pimpinan untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya. Selain itu rapat rutin secara berkala untuk 

membahas permasalahan yang ada dan bagaimana mencapai tujuan atau target 

PAD yang telah ditetapkan masih jarang dilakukan.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan pada kantor Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut: 

1. Untuk mewujudkan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah, 

beberpa hal yang harus dilakukan adalah : 1) Perlu ditingkatkan pemanfaatan 

teknologi untuk pendataan dan penghitungan potensi pendapatan daerah dan 

harus segera disusun perencanaan program kerja jangka menengah dan jangka 

panjang, dengan melibatkan dinas-dinas terkait untuk memaksimalkan 

potensi-potensi PAD yang ada. 2) Guna meningkatkan produktivitas 

Dispenda, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 

dengan pembentukan tim intensifikasi PAD harus dimaksimalkan antara lain 

dengan melakukan penyusunan data potensi real pajak dan retribusi daerah 

serta  menciptakan potensi PAD baru salah satunya dengan cara membentuk 

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang potensial antara lain 

sektor usaha perdagangan dan Pariwisata. 3) untuk meningkatkan kepuasan 

kerja pegawai perlu ditingkatkan fasilitas kerja pegawai (ruang kerja dan 

sarana prasarana kerja), serta penerapan pemberian insentif berdasarkan 

kinerja atau beban kerja yang diberikan pada masing-masing pegawai. 

2. Untuk mewujudkan efektivitas organisasi yang dilihat dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas disarankan antara lain 1) Dilakukan pembenahan 

dan penataan manajemen kerja guna memaksimalkan  struktur dan fungsi 
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organisasi yang ada serta mengoptimalkan pemakaian tekhnologi komputer 

dalam keseluruhan proses atau tahapan pelayanan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 2) Perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi teknis terkait dalam 

bentuk pertemuan rutin terutama untuk membicarakan program baru yang 

terkait dengan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) untuk melakukan 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta perlunya dilakukan sosialisasi 

langsung kepada masyarakat baik dengan melakukan pertemuan-pertemuan 

ataupun melalui sarana media, baik cetak maupun elektronik tentang 

kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah. 3) Untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai dan staf dispenda perlu dianggarkan secara rutin biaya 

pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan fungsional secara sistematis dan berkelanjutan, dan untuk jangka 

panjang perlu dilakukan pola rekrutmen yang memperhatikan tingkat 

pendidikan dari pegawai yang minimal berpendidikan D3 atau S1 dengan latar 

belakang keuangan ataupun perpajakan.  4) Untuk meningkatkan motivasi dan 

semangat kerja mencapai tujuan organisasi perlu dilakukan pertemuan rutin 

dan berkala guna membahas kemajuan pencapaian tujuan dan permasalahan 

apa saja yang dihadapi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapan tercapai 

sesuai target yang ditetapkan.  
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