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Dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan suatu anggaran yang cukup memadai, untuk mencukupi 

kebutuhan anggaran tersebut pemerintah harus memaksimalkan potensi penerimaan yang ada di Negara 

tersebut, begitu juga dengan Pemerintah Daerah, untuk kelancaran pembangunan Daerah diperlukan sumber 

dana yang cukup untuk itu Pemerintah Daerah dituntu agar dapat mengoptimalkan segala bentuk sumber 

daya yang ada. melihat banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah membuka peluang 

DPPKD Lampung Tengah untuk melakukan kerjasama yaitu dengan pemberian sumbangan pihak ketiga 

terhadap Kabupaten Lampung Tengah oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah: a) Potensi sumbangan pihak ketiga serta kontribusinya dalam PAD 

Kabupaten Lampung Tengah. b) Apakah faktor-faktor penghambat dalam penerimaan sumbangan pihak 

ketiga di Kabupaten Lampung Tengah.   

  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Tabel. Data  yang digunakan 

adalah data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang terdiri dari bahan yang berhubungan langsung 

dengan penulisan ini. Dimana data tersebut adalah time series ( data berkala ).  

  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga terhadap 

Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan apa yang diharapkan ini terjadi akibat belum tergalinya secara 

optimal potensi penerimaan sumbangan pihak ketiga dan tidak adanya upaya yang dilakukan pemerintah Daerah 

dalam hal ini DPPKD Lampung Tengah Erika Ramajaya Putra untuk menggali potensi penerimaan sumbanganga 

pihak ketiga tersebut, Sedangkan persentase rata-rata perkembangan sumbangan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 

dari Tahun Anggaran 2004/2005 sampai Tahun Anggaran 2008/2009 adalah sebesar 0.06 persen. Kondisi tersebut 

menunjukkan masih sangat rendahnya Kontribusi yang diberikan oleh Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Lampung Tengah.  

   
Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah dalam hal ini DPPKD dapat melakukan upaya-upaya guna menggali potensi Sumbangan 

Pihak Ketiga, dan lebih terfokus pada perusahaan-perusahaan besar sebagai obyek Sumbangan Pihak Ketiga 

sehingga Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dapat lebih besar. Dan Menargetkan penerimaan 

Sumbangan Pihak Ketiga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan potensi sumbangan pihak 

ketiga, sehingga prospek penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dapat lebih optimal.  

 


