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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasrkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara statistik bahwa secara bersama-sama variabel kapasitas Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Timur. 

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap  Produk Domestik 

Regional Bruto di Kabupaten Lampung Timur. 

3. Pemerintah daerah memperlihatkan perilaku yang tidak mengupayakan 

maksimalisasi PAD, dan terlalu bergantung pada bantuan berupa transfer dari 

pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum sehingga pemerintah daerah 

merasa lebih mudah untuk memaksimalkan DAU daripada menempuh cara 

untuk memaksimalkan PAD, seharusnya pemerintah daerah mulai untuk 

mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahnya yang 

akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini harus dilakukan karena 

tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada 

transfer pemerintah pusat. 
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B. Saran 

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan pembahasan mengenai keterkaitan 

Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi 

Umum  Berikut ini diajukan beberapa saran yang berkaitan dengan tulisan ini 

yaitu: 

1. Hendaknya Pemerintah Daerah memahami bahwa Dana Alokasi Umum 

(DAU) hanya sebagai pemicu kemandirian suatu daerah sebagai langkah 

awal keberhasilan otonomi, sehingga dengan dana tersebut diharapkan 

Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan menurunkan DAU dari pemerintah.  

2. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan peningkatan pendapatan asli 

daerah meliputi: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam 

bentuk retribusi atau pajak; (2) eksplorasi sumber daya alam; dan (3) skema 

pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau 

menarik investor.  

3. Pemerintah daerah hendaknya menciptakan iklim investasi yang baik agar 

minat para investor baik domestik maupun asing untuk berinvestasi di 

Kabupaten Lampung Timur dan meningkatkan kesempatan kerja untuk 

masyarakat demi terciptanya ekonomi yang baik di Kabupaten Lampung 

Timur. Dengan demikian PDRB akan meningkat sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan tercapai. 


