
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Selama periode tahun 2002 hingga 2011, kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten 

Lampung Tengah hampir setiap tahunnya mengalami penurunan, kemudian pada tahun 

2009 hingga 2011 indeks kapasitas fiskal nya pun tergolong paling rendah di Provinsi 

Lampung yang semakin menurun disetiap tahunnya. Bila disesuaikan dengan pengukuran 

indeks yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka indeks kapasitas fiskal 

Kabupaten Lampung Tengah berada dibawah 0,5 yaitu indeks kapasitas fiskal nya masuk 

kedalam kategori rendah. 

2. Nilai celah fiskal (fiscal gap) yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah relatif tinggi hal 

itu menunjukan bahwa tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan 

fiskal tidak berjalan seimbang. Dengan meningkatnya celah fiskal  hampir disetiap 

tahunnya hal tersebut menunjukan bahwa kapasitas fiskal daerah tersebut tidak cukup 

untuk menutupi besarnya kebutuhan fiskal, Kabupaten Lampung Tengah juga menerima 

dana perimbangan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kapasitas 

fiskal merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan 

bantuan dana perimbangan. Apabila kapasitas fiskal yang dimiliki daerah kecil maka 

bantuan dana perimbang nya pun besar, begitu pula sebaliknya. 
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3. Dengan tingginya nilai celah fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah juga 

menunjukan bahwa Kabupaten Lampung Tengah belum bisa menciptakan kemandirian 

daerah dalam hal keuangan hal tersebut disebabkan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah 

tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang tergolong tinggi. Dengan 

rendahnya nilai kapasitas fiskal daerah yang dimiliki sehingga daerah tersebut terus 

mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat, hal tersebut juga menunjukan Kabupaten 

Lampung Tengah gagal dalam menjalankan konsep desentralisasi fiskal yang diterapkan 

oleh pemerintah pusat. 

 

B. Saran 

Atas kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan, yaitu : 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya mencari sumber pendapatan 

yang baru bukan hanya sekedar mengandalkan sumber pendapatan yang sebelumnya, 

sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. 

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya dapat mengurangi ketergantungan 

akan dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta dapat meningkatkan kapasitas fiskal 

daerahnya, dengan cara meningkatkan pendapatan daerahnya, dan mengurangi 

pengeluarannya dengan cara lebih selektif lagi dalam menyusun anggaran 

pengeluarannya, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu yang pada 

akhirnya hanya akan membebani anggaran saja. Dengan dilakukannya upaya untuk 
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meningkatkan kapasitas fiskal daerah maka tingkat kesenjangan fiskal nya pun akan 

berkurang. 

3. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi besarnya 

kapasitas fiskal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus berpaya 

untuk menekan jumlah pendduk miskin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 


