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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008-2010 secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori baik. 

Analisis Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka yang sangat 

tinggi pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan, 

kemudian pada tahun 2010 kembali mencapai angka yang sangat tinggi. 

Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2008 tingkat kemandirian 

Disperindag Pasar relatif lebih baik/tinggi dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. 

Secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam mencukupi kebutuhan 

pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan sosial masyarakat dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan dengan rasio 

kemandirian daerah yang sangat tinggi. Kemandirian keuangan suatu daerah dapat 

diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 165. 

Pada Analisis Rasio Ketergantungan Daerah tahun 2008 menunjukkan 

angka yang rendah dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan, kemudian pada 

tahun 2010 mengalami penurunan. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa 
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pada tahun 2008 tingkat ketergantungan Disperindag Pasar relatif lebih 

baik/rendah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Secara keseluruhan kinerja 

Disperindag Pasar dalam menjalankan tugasnya dikategorikan baik, hal ini 

ditunjukkan dengan rasio ketergantungan daerah yang rendah. Dalam Al-Qur’an 

surat Ar-Ra’d ayat 11 disebutkan tentang perintah untuk selalu berusaha. 

Analisis Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa dari tahun 2008-2010 

tingkat derajat desentralisasi Disperindag Pasar tidak mengalami perubahan. 

Secara keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam melakukan desentralisasi 

dikategorikan berjalan cukup baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan 

kontribusi PAD yang lebih signifikan terhadap total pendapatan daerah agar 

penyelenggaraan desentralisasi dapat terwujud. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr 

ayat 7 juga diterangkan tentang pentingnya pemberian kontribusi pendapatan. 

Analisis Rasio Efektivitas PAD dari tahun 2008-2010 mengalami 

fluktuatif, pada tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan dan 

kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa pada tahun 2009 tingkat efektivitas PAD relatif lebih baik/tinggi 

dibandingkan tahun 2008 dan tahun 2010. Akan tetapi secara keseluruhan kinerja 

Disperindag Pasar dalam mencapai realisasi anggaran penerimaan PAD 

dikategorikan efektif atau berjalan dengan baik. Dalam al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 164 juga diterangkan tentang pentingnya keefektivitasan dalam 

mengelola pendapatan. 

Analisis Rasio Efisiensi PAD pada tahun 2008 cukup rendah dan tahun 

2009 mengalami kenaikan, kemudian tahun 2010 kembali mengalami penurunan. 
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Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 Disperindag Pasar relatif lebih 

efisien dalam melakukan pengelolaan biaya untuk pemungutan Pendapatan Asli 

Daerahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja 

Disperindag Pasar dalam melakukan efisiensi anggaran pendapatan daerah 

dikategorikan efisien atau berjalan dengan baik. 

Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah tidak dapat 

diindentifikasikan. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan pajak daerah tidak 

ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melainkan ditangani 

oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 

Malang. 

Analisis Derajat Kontribusi BUMD tidak dapat diindentifikasikan. Hal 

tersebut dikarenakan penerimaan bagian laba BUMD tidak disetorkan ke Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melainkan disetorkan dan ditangani oleh 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang. 

Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 77 tentang larangan 

berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

Analisis Rasio DSCR tidak dapat diindentifikasikan. Hal tersebut 

dikarenakan Disperindag Pasar tidak melakukan pinjaman dana kepada pihak 

manapun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam melakukan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selain itu, DAU, 

DBH dan DBHDR juga termasuk pada anggaran yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang, 

sehingga tidak tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, 
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Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 283 juga diterangkan tentang kewajiban membayar pinjaman. 

Analisis Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah tidak dapat 

diindentifikasikan. Hal tersebut dikarenakan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

Disperindag Pasar tidak terdapat utang jangka pendek maupun utang jangka 

panjang. Disperindag Pasar tidak melakukan pinjaman dana kepada pihak 

manapun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam melakukan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. 

Analisis Rasio Efisiensi Belanja pada tahun 2008 rendah dan tahun 2009 

mengalami peningkatan, kemudian tahun 2010 kembali mengalami penurunan. 

Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 belanja Disperindag Pasar relatif 

lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi secara 

keseluruhan kinerja Disperindag Pasar dalam melakukan efisiensi anggaran 

belanja dikategorikan efisien atau berjalan dengan baik dan tidak terdapat indikasi 

terjadinya pemborosan anggaran. Dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 29 

dijelaskan tentang larangan bersikap terlalu pelit/kikir ataupun terlalu pemurah 

dalam membelanjakan harta. 

5.2. Saran 

1. Bagi Perusahaan/Instansi 

Diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten 

Malang dapat selalu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada terutama 

potensi yang ada dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat 

meningkatkan kinerja seluruh perangkatnya agar dapat mencapai atau 
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melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan dan mampu 

mempertahankan hasil yang telah dicapai dengan baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa 

diharapkan dapat lebih menyempurnakannya dengan menambah variabel 

dari rasio keuangan dan objek penelitian serta periode penelitiannya agar 

penelitian ini dapat lebih berkembang. 
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