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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian kinerja keuangan atau kemampuan keuangan daerah 

Kabupaten Bangka Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Derajat desentralisasi fiskal, apabila ditinjau dari: 

a. Desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase PAD terhadap total 

penerimaan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan masuk ke dalam kategori sangat rendah, yang berarti 

Kabupaten Bangka Selatan masih bergantung pada transfer dari 

pemerintah pusat. 

b. Desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase Bagi Hasil Pajak dan 

Bukan Pajak (BHPBP) terhadap total penerimaan daerah pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan masuk ke dalam pola 

hubungan instruktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kemandirian daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketergantungan fiskal Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan 

terhadap pemerintah pusat masih tinggi. 

c. Desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase Sumbangan Daerah 

(SB) terhadap total penerimaan daerah mempunyai rata-rata 

persentase Sumbangan Daerah terhadap TPD sebesar 80,80 persen 

jadi dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal menguat. 

Namun, jika dilihat dari rasio pola hubungan dan tingkat 
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kemampuan/kemandirian daerah yang hanya 19,20 persen, maka akan 

tergolong dalam pola hubungan instruktif. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah. 

2. Kapasitas fiskal Kabupaten Bangka Selatan selalu mengalami kenaikan 

selama masa analisis (2014-2018). Hal ini mencerminkan kemampuan 

keuangan yang semakin membaik dan Kabupaten Bangka Selatan 

memiliki potensi untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya lebih 

baik. 

3. Kebutuhan Fiskal Kabupaten Bangka Selatan secara umum fluktuatif. 

Pada 3 tahun awal selalu mengalami kenaikan, namun pada 2 tahun 

terakhir terus melemah. 

4. Posisi fiskal atau upaya fiskal menunjukkan Kabupaten Bangka Selatan 

cukup peka terhadap perubahan yang terjadi pada PDRB yang 

menyebabkan besarnya PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya 

yang didominasi oleh sektor pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan 

retribusi daerah. 
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5.2. Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus terus berupaya 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali 

sumber-sumber pendapatan daerah dengan cara: 

a. Pemekaran obyek pajak hiburan. 

b. Pemekaran pajak hotel, seperti tempat kost dan penginapan. 

c. Mendata kembali wajib pajak dan objek pajak yang sudah ada dalam 

rangka sebagai penggalian potensi pajak daerah. 

d. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan, 

sehingga kebocoran dapat dikurangi. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sehingga 

alokasinya tepat guna. Perencanaan belanja juga harus lebih diarahkan 

pada kegiatan yang produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah 

ekonomi. 

3. Peningkatan koordinasi antara satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

unit kerja pengelolaan keuangan daerah. 

4. Pemerintah daerah juga perlu melakukan reformasi birokrasi dalam upaya 

peningkatan pelayanan dan transparansi, sehingga memudahkan para 

investor untuk berusaha di Kabupaten Bangka Selatan. 

5. Agar dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan 

otonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus melakukan 

penyempurnaan organisasi dan manajemen keuangan daerah sesuai 

dengan tuntutan perubahan di lingkungan nasional maupun internasional. 



80 
 

 

Pemerintahan yang baik harus menerapkan prinsip transparansi, 

partisipasi, akuntabilitas, efektif dan efisien. 

6. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan teori-teori yang 

lebih mendalam tentang variabel penelitian ini, dikarenakan teori yang 

ada saat ini masih banyak kekurangan dan masih dangkal membahas 

tentang variabel penelitian ini. 
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