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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Karanganyar selama periode 

2016-2020 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 111,46% dengan 

kriteria sangat efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas retribusi jasa 

umum memperoleh persentase sebesar 106,13%, untuk retribusi jasa usaha 

memperoleh persentase rata-rata sebesar 108,15%, dan retribusi perizinan 

tertentu memperoleh persentase rata-rata sebesar 117,43% yang ketiganya 

berkriteria sangat efektif. Efektivitas dari retribusi daerah sudah sangat 

efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten 

Karanganyar.  

Laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Karanganyar tahun 

2016-2020 menunjukkan kenaikan dan penurunan dengan hasil persentase 

rata-rata -9,89% dengan kriteria tidak berhasil. Sedangkan rata-rata tingkat 

laju pertumbuhan retribusi jasa umum memperoleh persentase sebesar -

12,34%, untuk retribusi jasa usaha memperoleh persentase rata-rata sebesar 

-8,60%, dan retribusi perizinan tertentu memperoleh persentase rata-rata 

sebesar 117,43% yang ketiganya berkriteria tidak berhasil. Dengan 

demikian laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Karanganyar masih 

kurang baik dalam meningkatkan penerimaan retribusi dari periode ke 

periode berikutnya. 
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Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 5,32%. Rata-

rata tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah kabupaten karanganyar 

terhadap pendapatan asli daerah masih dinilai belum cukup berkontribusi 

secara maksimal karena hasil dari perhitungan rata-rata tingkat kontribusi 

retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kriteria 

yang sangat kurang. Rata-rata tingkat kontribusi retribusi jasa umum sebesar 

2,44%, untuk retribusi jasa usaha sebesar 0,62%, dan retribusi perizinan 

tertentu sebesar 2,26% serta dari hasil rata-rata tersebut termasuk dalam 

kriteria sangat kurang untuk ketiga jenis retribusi daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

5.2. Saran 

Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar diharapkan terus 

meningkatkan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah yang sudah 

terlaksana dengan tingkat efektivitas yang baik agar tetap terus meningkat 

dengan menjaga konsistensi kinerja pemungutannya. Peran serta dari 

sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari 

retribusi daerah. Dengan mengutamakan retribusi daerah untuk kepentingan 

masyarakat akan membuat masyarakat termotivasi dan lebih tergerak untuk 

ikut berperan serta secara langsung dalam pembangunan daerah. 

Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar disarankan untuk lebih 

mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah tiap periode ke periode 

selanjutnya. Dengan penerimaan retribusi daerah yang terpantau di setiap 
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periodenya dengan stabil atau bahkan bisa melebihi target yang telah 

ditetapkan dapat memacu tingkat pertumbuhan lebih optimal. Peningkatan 

dapat dilakukan dari aspek lembaga dan sumber daya manusia sebagai 

pengelola pendapatan asli daerah.  

Memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah Kabupaten 

Karanganyar agar dapat berkontribusi dengan baik dilakukan dengan 

mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan lain yang belum mendapatkan 

pengelolaan dan pengawasan yang baik. Penurunan retribusi akan 

mempengaruhi pembangunan daerah yang telah direncanakan. Serta 

penurunan penerimaan retribusi juga berdampak pada pendapatan asli 

daerah Kabupaten Karanganyar yang menurun.  


