
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan data dan analisa pada bab sebelumnya, dan analisa terhadap permasalahan yang 

ada, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Implementasi UU No.33 tahun 2004 yang mulai diundangkan pada tanggal 15 

Oktober 2004, merupakan penyempurnaan dari UU No.25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.  Hal-hal yang disempurnakan antara 

lain penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 

pasal 21, pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam DAK menjadi 

Dana Bagi Hasil serta penyempurnaan pengalokasiaan DAU dan DAK. 

2. Penyempurnaan yang dilakukan UU No.33 tahun 2004 telah menunjukkan dampak 

nya walaupun belum signifikan terhadap belanja daerah Kota Bandar Lampung.  Hal 

ini terlihat dari realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA 

yang digunakan untuk membiayai belanja daerah Kota Bandar Lampung.  Sumbangan 

Dana Bagi Hasil Pajak setelah berlakunya UU No.33 tahun 2004, dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2008 dengan sumbangan rata-rata 7,63 persen.  Namun bila 

dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya UU No.33 tahun 1999, dari tahun 

2002 sampai dengan 2004 rata-rata sumbangan nya terhadap belanja daerah sebesar 

8,06 persen.  Sumbangan DBH pajak sebenarnya mengalami kenaikan tetapi 



kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan belanja daerah Kota Bandar Lampung 

sehingga sumbangan nya justru lebih kecil.  Sama hal nya dengan sumbangan Dana 

Bagi Hasil SDA dari tahun 2004-2008 rata-rata sumbangan nya terhadap belanja 

daerah sebesar 3,03 persen. 

3. Sumbangan DAU dalam membiayai belanja daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 

2002-2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sumbangan 68,48 persen.  

Alokasi DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin daripada 

belanja pembangunan, hal ini dikarenakan masih kecilnya sumbangan Dana Bagi 

Hasil yang diperoleh atas pengelolaan potensi daerah.  Hal ini menunjukkan 

ketergantungan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap perimbangan keuangan 

dari pusat terutama DAU masih tinggi.  

 

B. Saran 

 

1. Untuk mengurangi kesenjangan fiskal Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung 

perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mencari alternatif potensi daerah 

misalnya dengan mengusahakan BUMD agar memperoleh laba yang besar dan 

mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang di share dengan daerah (PBB, BPHTB, 

PPh). 

2. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung harus lebih mampu menaksir jumlah 

belanja daerah setiap tahun nya, agar lebih mampu mengurangi kesenjangan antara 

PAD, Dana Bagi Hasil dan DAU.  Selain itu pemerintah daerah disarankan untuk 

lebih meningkatkan jumlah belanja pembangunan karena belanja pembangunan 

menunjukkan investasi yang dilakukan oleh daerah yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penerimaan daerah yang kemudian diharapkan mampu mengurangi 

ketergantungan terhadap pusat. 



 


