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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai 2015 dapat mencapai

bahkan melebihi dari anggaran yang di buat oleh pemerintah Kota Bekasi.

faktor penyebab realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 yaitu  perolehan pendapatan Pajak

Daerah, dari sektor pajak daerah kesadaran Wajib Pajak di tahun ini sudah

mulai berjalan seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan,

pajak air tanah, dan BPHTB, dari sektor retribusi di dapat dari retribusi

perizinan tertentu Dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan di dapat kelebihan dari bagian laba badan usaha milik daerah

seperti PDAM pembayaran kepada pemerintah lebih besar dari yang

dianggarkan Dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah didapat dari

pendapatan bunga deposito, penerimaan jasa giro, pendapatan dari

pengembalian, pendapatan PAD lainnya, pendapatan BLUD. Faktor penyebab

realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2013 Dari sektor pajak daerah untuk pajak restoran penyebab kelebihan

realisasi adalah adanya penambahan restoran baru, pajak hotel penyebab

kelebihannya adalah pembayaran setiap kamar hotel berbeda karena fasilitas

penginapan dan fasilitas tinggal berbeda, pembayaran jasa persewaan ruangan

untuk kegiatan acara pertemuan juga berbeda, pajak penerangan jalan

penyebab kelebihannya dari banyaknya pembayaran listrik dari perusahaan,

perumahan, persero terbatas yang berbeda tarifnya, dari sektor hasil

pengelolaan kekayaan daerah disebabkan karena setoran dari PDAM tirta

patriot lebih tinggi dari target dari sektor pajak lain – lain pendapatan Asli

Daerah yang sah Penyebab Realisasinya adalah dari  penerimaan Jasa Giro,

dari pendapatan bunga deposito, dari Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (

BLUD). Faktor penyebab realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 yaitu Perolehan pendapatan pajak daerah
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dapat terpenuhi di karenakan  dari pajak restoran mendapat kelebihan di 

karenakan banyaknya  Rumah makan yang berkembang setiap harinya , dari 

Pajak Hiburan mendapat kelebihan dari banyaknya pengunjung 

bioskop,Tempat karaoke, tempat permainan biliar, pengunjung spa.  Dari pajak 

hotel kelebihannya di dapat dari berbedanya fasilitas disetiap Hotel Bintang 4, 

Bintang 3, pada Pajak parkir mobil dan motor di dapat dari banyaknya 

pengunjung yg datang pada Mall, Hotel dan tempat hiburan serta restoran. 

Penyebab kelebihan Pajak Air bawah tanah dari banyaknya pelanggan PDAM 

penyebab kelebihan, dari BPHTB adalah banyaknya pertumbuhan Properti 

sehingga daya beli masyarakat property sangat pesat dan cukup tinggi, 

penyebab kelebihan pendapat lain lain pendapatan asli Daerah yang sah di 

dapat, dari Penerimaan jasa Giro Daerah , dari Pendapatan Bunga Deposito 

dari Pendapatan BLUD di dapat dari pembayaran rumah sakit umum daerah. 

Faktor penyebab realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi anggaran 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 karena Perolehan pendapatan pajak 

daerah dapat terpenuhi di karenakan tumbuhnya tiga Mall yang di dalamnya 

terdapat komponen seperti : dari pajak restoran mendapat kelebihan di 

karenakan bertambahnya restoran di tiga mall, dari Pajak Hiburan mendapat 

kelebihan dari berdirinya bioskop di dalam Mall, Tempat karaoke, tempat 

permainan biliar, pembangunan spa.  dari pajak hotel kelebihannya di dapat 

dari banyaknya pembangunan Hotel Bintang 4,Bintang 3, Hotel melati 1, dari 

pajak Penerangan Jalan PLN kelebihan didapat dari Banyaknya pembangunan 

Mall dan Hotel, pada Pajak parkir mobil dan motor di dapat dari seiring 

pembangunan Mall dan Hotel penyebab kelebihan dari BPHTB adalah 

banyaknya pembangunan Hotel, Mall, Restoran, tempat karaoke, SPA dan 

Rumah Sakit penyebab kelebihan dari sektor Retribusi Perijinan tertentu di 

dapat dari pembayaran pembangunan perumahan ( Kompleks baru ), penyebab 

kelebihan dari Lain – lain pendapatan Asli daerah yang sah adalah dari 

Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Jasa Deposito, pendapatan PAD lainya 

seperti pengolahan TPA , dari Pendapatan BLUD. 

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 tidak dapat mencapai bahkan 

tidak melewati dari anggaran yang di buat oleh pemerintah Kota Bekasi faktor 
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penyebab realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak melebihi anggaran 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 karena Penyebab kekurangan dari sektor 

pajak daerah karena dari sektor pajak reklame adanya reklame tidak berizin, 

dari sektor penerangan jalan banyaknya lampu penerangan jalan yang belum 

diperbaiki setiap perbaikan dilakukan dalam anggaran pertahunnya dari sektor 

BPHTB adanya terhambatnya pembayaran kepada pemerintah oleh pemilik 

gedung dan bangunan penyebab kekurangan dari sektor retribusi daerah karena 

pada sektor retribusi pasar disebabkan adanya pregantian pasar tradisonal 

menjadi pasar modern yang menyebabkan penunggakan retribusi pasar,deri 

sektor pelayanan parkir tepi jalan umum kerena banyaknya parkir parkir liar 

penyebab kekurangan dari sektor jasa usaha disebabkan dari sektor retribusi 

terminal banyaknya terminal bayangan, dari sektor retribusi pemotongan 

hewan banyaknya pemotongan hewan tak berizin penyebab kekurangan dari 

retribusi perizinan tertentu di sebabkan dari sektor IMB banyaknya 

pembangunan liar tak berizin 

3. Realisasi Belanja Daerah tahun 2012 sampai 2016 tidak dapat             mencapai 

bahkan tidak melewati dari anggaran yang di buat oleh pemerintah Kota Bekasi 

faktor penyebab tidak tercapainya realisasi terhadap anggaran belanja tahun 

2012 – 2016 karena dari belanja pegawai banyaknya pegawai yang pensiun 

dari bantuan sosial tidak ada pengajuan permohonan dari belanja barang 

berkurangnya pembelian barang dari skpd 
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5.2 Implikasi Manajerial 

Dari kesimpulan di atas bahwa implikasi untuk manajerial sebagai berikut 

1. Lebih ditingkatkan lagi untuk realisasi pendapatan asli daerah untuk 

mencapai anggaran pendapatan daerah karena masih ada tahun yang tidak 

mencapai anggaran 

2. Lebih sosialisasikan lagi pada pendapatan dari sektor pajak karena ditahun 

2016 tidak memenuhi yang ditetapkan pemerintah daerah kota bekasi. 

3. Untuk realisasi belanja lebih ditekankan atau diminimalisir oleh pemerintah 

daerah supaya tidak menghasilkan defisit. 

4. Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD agar penerimaan mendekati ada 

dua cara yaitu insentifikasi dan eksentifikasi. 
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