
V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan 

Capain Target, Share dan Pertumbuhan menunjukkan bahwa secara keseluruhan belum 

optimal, tetapi Kabupaten Lampung Barat mempunyai kemampuan mengembangkan 

potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan Capaian Target yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya. 

Sumbangan PAD terhadap APBD atau kontribusi masih rendah namun pertumbuhan 

(growth) PAD tinggi.

2. Kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Anggaran 2002– 2009 menunjukkan kondisi yang belum optimal. Dimana capaian 

target yang ditetaplan belum terealisasi seluruhnya khususnya pada pos retribusi 

pelayanan kesehatan, retribusi biaya cetak,retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi 

perizinan dan retribusi pengujian kendaraan motor. Share (kontribusi) terbesar pada pos 

penerimaan lain-lain memiliki nilai terbesar dan pos laba usaha daerah memiliki nilai 

terkecil terhadap total penerimaan PAD. Pertumbuhan (Growth) sumber-sumber 

penerimaan tertinggi terdapat pada pos penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan 

posisi terendah pada indeks pertumbuhan retribusi biaya cetak 

3. Strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lampung Barat 

adalah ; a) untuk pos penerimaan retribusi dengan pengetatan sanksi administrasi berupa 

bunga yang terutang atau pembongkaran b) khusus pos penerimaan dari pajak adalah 



pengawasan dalam penarikan pajak dan pemberian fasilitas yang setimpal terhadap wajib 

pajak c) perbaikan administrasi perpajakan meliputi  penagihan secara aktif, dan 

meningkatkan kualitas SDM d) menggali sumber-sumber penerimaan yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan pariwisata, pertanian,jasa dan perikanan

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu meningkatkan PAD yang bersumber 

dari retribusi daerah dan pajak daerah terutama pada pos-pos penerimaan retribusi daerah 

dan pajak daerah yang memiliki potensi unggulan seperti retribusi parkir, retribusi 

pasar,retribusi terminal,  pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame.

2. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD 

adalah dengan melakukan pengawasan, pemantauan, serta mengkaji ulang potensi dan 

sistem penentuan target dari sumber-sumber PAD

dalam tentang potensi-potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap 

penerimaan PAD.


