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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan pada bab IV (empat) sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada Indeks Derajat Desentralisasi Fiskal, kinerja/kemampuan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih sangat 

kurang yaitu sebesar 4,04% - 9,37%. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung masih tinggi yaitu berkisar 90,65% - 95,97%. 

2. Pada perhitungan Proporsi PAD terhadap TPD pada kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan proporsi 

PAD paling besar diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yaitu 

sebesar 9,75%. Sedangkan, Kabupaten Way Kanan merupakan kabupaten 

dengan proporsi PAD paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Lampung yaitu sebesar 2,23%. 
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3. Pada perhitungan Proporsi DBH terhadap TPD pada kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten 

dengan proporsi DBH paling besar diantara kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Lampung yaitu sebesar 14,98%. Sedangkan, Kabupaten Lampung 

Selatan merupakan kabupaten dengan proporsi DBH paling rendah diantara 

kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yaitu sebesar 6,64%. 

4. Pada perhitungan Proporsi DAU terhadap TPD pada kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung, Kota Metro merupakan kabupaten dengan proporsi DAU 

paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yaitu 

sebesar 60,53%. Sedangkan, Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten 

dengan proporsi DAU paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di 

Provinsi Lampung yaitu sebesar 73,45%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung masih sangat tinggi.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang  dapat  

disampaikan  dalam  upaya  mengurangi tingkat ketergantungan fiskal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu:   

1. Pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan sumber penerimaan daerah 

dan menghemat penerimaan dari pusat, dengan cara mengelola penerimaan 

dari pusat tersebut secara rinci dan mengembangkan potensi sumber daya 

yang ada pada daerah tersebut, lalu dikelola dengan baik sehingga dapat 

mengurangi adanya ketergantungan fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung. 

2. Dalam upaya mengurangi ketergantungan fiskal, pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan kebijakan anggaran yang lebih efektif yang dapat 

mengurangi defisit anggaran sehingga pengalokasian anggaran dapat 

dialokasikan dan didistribusikan secara merata. 

3. Pemerintah daerah hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi 

daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalian sumber-

sumber daerah  yang  berpotensi  untuk  meningkatkan penerimaan  

daerah  terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan 

sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.  

4. Pemerintah Daerah seharusnya meminimalisir pengeluaran yang tidak 

berkepentingan didaerahnya, seperti perjalanan dinas, yang dapat 
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menghabiskan bermilyar-milyar rupiah, dengan mengalokasikan anggaran pada 

perbaikan infrastruktur demi peningkatan penerimaan di daerahnya.  

5. Pemerintah Daerah seharusnya mengurangi jumlah penerimaan calon pegawai 

negri sipil di masing-masing daerahnya agar dana anggaran bisa dialokasikan 

terhadap pengeluaran lain guna meningkatkan penerimaan di daerahnya 

tersebut.   

6. Transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sebaiknya 

lebih efektif digunakan sebagai stimulus bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan penerimaan PAD, terutama melalui peningkatan  tax effort 

daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal 

daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan daerah 

terhadap pusat. 

 


