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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara 

empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, leverage, dan 

intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode 2011 sampai 2015. 

Sesuai dengan analisa yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukan bahwa: 

Berdasarkan pada uji simultan (uji F) dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel pendapatan asli daerah, leverage, dan 

intergovernmental revenue mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

b. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukan bahwa: 

1) Berdasarkan pada uji t untuk variabel independen pendapatan asli 

daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Maka hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.  

2) Berdasarkan pada uji t untuk variabel independen leverage 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah.  

3) Berdasarkan pada uji t untuk variabel independen intergovernmental 

revenue berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah.  
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V.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kinerja keuangan pemerintah daerah melalui informasi pendapatan asli 

daerah, leverage, dan intergovernmental revenue yang dimiliki oleh 

kabupaten/kota. Pendapatan asli daerah yangg tinggi, leverage yang 

rendah, dan intergoverenmental revenue yang rendah membuat kinerja 

keuangan pemerintah daerah menjadi meningkat atau baik. Selain itu 

diharapkan untuk penelitian berikutnya menggunakan proksi lain 

selain rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah 

daerah yang diantaranya adalah rasio efektivitas, rasio kemandirian 

dan rasio aktivitas.  

b. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah daerah untuk dapat terus 

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cara 

mengelola keuangan pemerintah daerah dengan baik melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari penerimaan dan penggunaan 

anggaran pemerintah daerah serta penerimaan atau pendanaan yang di 

dapat digunakan secara efisien.  
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