
 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

 

Dari hasil analisis dengan menggunakan analisis deskriptif serta hasil perhitungan 

tentang kontribusi retribusi penerimaan daerah dari dinas perhubungan maka 

dapat disimpulkan bahwa :  

 

1.   Dengan menggunakan tiga indikator Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah 

pada Lingkungan Dinas Perhubungan Kabuputen Lampung Barat antara lain:  

Indeks Capaian Target, Indeks Share dan Indeks Pertumbuhan, maka dapat 

diketahui bahwa Kontribusi dan Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada 

Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 

2005–2009 memiliki rata–rata capaian skor harapan antara 43,64% sampai 

69,09%, dengan perkembangan kinerja yaitu pada tahun 2005 rata–rata 

capaian skor harapan sebesar 47,73%, tahun 2006 rata–rata capaian skor 

harapan sebesar 59,09%, tahun 2007 rata–rata capaian skor harapan 63,64%, 

tahun 20068 rata–rata capaian skor harapan sebesar 54,55% dan pada tahun 

2009 rata–rata capaian skor harapan sebesar 56,82%. 

 

2.   Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mendapatkan peringkat penilaian 

cukup unggul dengan jumlah skor sebanyak 5, Retribusi Parkir Di tepi Jalan 

Umum mendapat peringkat penilaian kurang unggul dengan jumlah skor 
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sebanyak 4, sedangkan Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Terminal 

mendapat peringkat penilaian tidak unggul dengan jumlah skor sebanyak 2. 

 

B.  Saran 

 

1.   Kontribusi Penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat masih cukup kecil jumlahnya, 

namun dari tahun ketahun telah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus lebih mengoptimalkan dan 

menggali lagi potensi yang belum tergali untuk dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah meningkatkan potensi 

penerimaan Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan 

KabupatenLampungBarat. Karena salah satu ciri utama suatu daerah mampu 

melaksanakan otonomi daerah, adalah dengan meminimalkan bantuan dari 

pemerintah pusat dan PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar daerah. 

 

2.   Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus mampu mempertahankan dan 

meningkatkan penerimaan setiap tahunnya dari sumber–sumber Retribusi 

Dinas Perhubungan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD. 

 

3.   Hal–hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penerimaan sumber–

sumber Retribusi Dinas Perhubungan adalah dengan melakukan pengawasan, 

pemantauan serta mengkaji ulang potensi dan sistem penentuan target dari 

sumber–sumber Retribusi Daerah pada Lingkungan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Barat. 

 


