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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan uraian tentang Dana Alokasi Umum dan Pendapatan 

Asli Daerah dalam Belanja pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli 

Daerah sangat mempengaruhi kegiatan belanja daerah dengan tujuan 

pemerataan dalam mensejahterakan masayarakat di Kabupaten Deli Serdang. 

b. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih bergantung pada Dana Alokasi 

Umum yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat akibat minimnya 

pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi 

kebutuhan fiskalnya. 

c. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berusaha mengoptimalkan penerimaan 

pendapatan daerah, dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 s/d 

2011. 

d. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang lebih memprioritaskan pengalokasian 

Dana Alokasi Umum ke belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta 

belanja modal. Sedangkan pengalokasian Pendapatan Asli Daerah 
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diprioritaskan ke belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, belnja 

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis bahas sebelumnya, maka 

penulis menawarkan beberapa saran sesuai dengan topik yang dibahas dalam 

skripsi ini yaitu: 

a. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu lebih optimal dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak hanya bergantung dari 

Dana Alokasi Umum yang menjadi sumber utama pendapatan daerah oleh 

karena itu Pemerintah Daerah harus mampu untuk mengoptimalkan 

penerimaan dan potensi yang ada antara lain dapat berupa perubahan tata 

cara pemungutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat 

pelaksana pendapatan daerah, sehingga dapat melaksanakan efisiensi 

pembelanjaan yang bisa mengurangi defisit pada APBD. 

b. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data yang bersifat kuisoner, 

sehingga masih ada kemumgkinan kelemahan-kelemahan yang ditemukan, 

seperti pengukuran tingkat kinerja yang dimiliki pegawai pemerintahan 

Kabupaten Deli Serdang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melengkapi dan menambah 

variabel yang bervariasi dengan variabel independen lainnya. 

 


