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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 

maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu : 

 Pertama, Kemandirian keuangan Provinsi Bengkulu selama tahun 2009 - 

2013 mempunyai pola hubungan Partisipatif (Sedang), maksudnya adalah 

peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang 

bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan 

otonomi daerah. 

Kedua, Berdasarkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, kinerja 

keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam lima tahun terakhir sudah berjalan 

efektif dalam mencapai target PAD. 

Ketiga, Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas (keserasian), sebagian 

besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan 

belanja operasi sehingga belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil. 

Keempat, Berdasarkan analisis rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah 

dan rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 

menunjukan pertumbuhan yang positif meskipun kecenderungan pertumbuhannya 

semakin berkurang. 
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Kelima, Berdasarkan hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal dapat 

terlihat bahwa kemampuan daerah dalam mengelola kemampuan daerahnya 

secara umum berada pada kategori Sedang. 

 Keenam, Berdasarkan hasil perhitungan rasio Ketergantungan dapat 

terlihat bahwa kemampuan daerah dalam mengelola kemampuan daerahnya 

secara umum berada pada kategori sangat tinggi. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil analisis data menggunakan rasio serta kesimpulan, maka 

penulis mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Rasio Kemandirian, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu harus 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan 

mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta 

kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang 

masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD).  

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah harus meningkatan 

dan memperluas sektor-sektor yang bepotensi, seperti meningkatkan peran 

BUMD untuk meningkatkan PAD sehingga pada realisasi pendapatan dapat 

menjadi efektif. 
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c. Rasio Aktivitas / keserasian, Pemerintah Provinsi Bengkulu agar lebih 

proposional didalam mengalokasikan belanjanya, dengan mengurangi 

belanja operasi dan meningkatkan belanja modal. 

d. Rasio Pertumbuhan, Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi pajak 

kepada wajib pajak atau calon wajib pajak, agar wajib pajak dapat 

membayar pajak sesuai dengan pajak yang harus dibayar sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan dapat meningkatan 

pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah. 

e. Rasio Desentralisasi fiskal, Bagi Pemerintah Daerah Selaku pembuat dan 

Pelaksana Kebijakan (eksekutif), hendaknya untuk lebih menggali potensi – 

potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

karena merujuk pada penelitian ini dengan meningkatnya pendapatan asli 

daerah (PAD) maka pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan 

kepada pemerintah pusat. 

f. Rasio Ketergantungan, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu harus 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat atau dana transfer 

yaitu dengan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu 

dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah 

maupun masyarakat dengan diimbangi  perluasan lapangan kerja di Provinsi 

Bengkulu agar pendapatan masyarakat Provinsi Bengkulu meningkat 

sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula. 

g. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran rasio 

yang lain, bukan cuma pengukuran rasio keuangan.  


