
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh realisasi 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan 

realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Sukabumi, maka penlis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 2,045 

> ttabel 2.035, dan nilai signifikan 0,049 < 0,05, yang menunjukan pengaruh 

Retribusi Pelayanan Kesehatan secara signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Sukabumi  

2. Terdapat pengaruh Retribusi Pelayanan Pemakaman terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 3,585 

> ttabel 2.035, dan nilai signifikan 0,001 < 0,05, yang menunjukan pengaruh 

Retribusi Pelayanan Pemakaman secara signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Sukabumi  

3. Terdapat pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji t yaitu thitung 2,181 > 

ttabel 2.035, dan nilai signifikan 0,049 < 0,05, yang menunjukan pengaruh 



Retribusi Pelayanan Pasarn secara signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Sukabumi  

4. Terdapat pengaruh realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi 

Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar 

berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi, hal ini 

terbukti dari hasil uji F yaitu Fhitung 39,471 > Ftabel 2,90 dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05, yang menunjukan bahwa Ha4 diterima dan H04 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman, dan realisasi 

Retribusi Pelayanan Pasar secara bersama-sama berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas dan keterbatasan 

penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi. 

a. Diharapkan Pemerintah Kota Sukabumi dapat lebih mengoptimalkan 

penerimaan retribusi sebagai salah satu sumber penerimaaan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Sukabumi. Agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

dari sektor retribusi meningkat. 

b. Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih meningkatkan pengawasan 

dalam rangka pemungutan retribusi. Agar tidak terjadinya 



penyimpangan-penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu yang 

memanfaaatkan pemungutan retribusi. 

c. Pemerintah Sukabumi harus dapat memperluas lahan pemakaman untuk 

Kota Sukabumi. Agar permasalahan lahan pemakaman Kota Sukabumi 

dapat teratasi. 

d. Pemerintah Kota Sukabumi harus memberikan sanksi kepada seluruh 

wajib retribusi yang telat atau tidak membayar retribusi kepada 

pemerintah, agar wajib retribusi lebih taat dalam pembayaran retribusi. 

e. Pemerintah Kota Sukabumi harus dapat membangun pasar pelita tetap 

pada waktu yang telah direncakan sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. 

Agar penerimaan retribusi dari sektor ini dapat kembali meningkat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan daerah 

penelitian yang lebih luas sebagai sampel penelitian, sehingga tidak 

hanya sebatas Kota Sukabumi. Ataupun dapat melakukan penelitian 

serupa yang berhubungan dengan retribusi dengan tempat penelitian 

yang berbeda, agar penelitian tidak mencakup di satu tempat. 

b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah varabel 

ataupun mengganti variabel yang lain yang berbeda dengan penelitian 

ini. Agar penelitan lebih beragam dengan banyaknya hasil penelitian 

yang di dapat, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kota 

Sukabumi, pemangku kepentingan lain, ataupun para pembaca.  



 Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik ingin meneliti tentang retribusi, 

sebaiknya periode penelitan di tambah. Agar rentan waktu yang di teliti leibh 

lama.



 


