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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan 

pengujian mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia periode 2014-

2015, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa pajak daerah 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendapatan pajak yang besar 

belum tentu bisa membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi 

baik atau meningkat.  

b. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa retribusi daerah 

berpengaruh signifikan negatif. Hal ini membuktikan bahwa dengan 

pendapatan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan 

pemerintah yang baik. 

c. Sedangkan hasil penelitian secara parsial dana perimbangan berpengaruh 

signifikan negatifterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan dana transfer yang rendah maka akan 

menunjukkan kinerja keuangan yang baik. 

d.  Hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R2) menunjukan bahwa 

pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan mampu 

menjelaskan sebesar 12,1% oleh variabel dependen yaitu kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, 87,9% dijelaskan oleh faktor-

faktor independen lain seperti ukuran pemerintah daerah, leverage dan 

belanja daera yang bukan variable independen dalam penelitian ini.  
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V.2  Saran 

Dalam penelitian ini telah diperoleh kesimpulan dan memiliki beberapa 

keterbatasan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik, maka 

terdapat saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki data yang lengkap pada setiap 

provinsi di Indonesia, agar dapat mengetahui hasil yang sebenarnya. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, seperti 

kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi 

pemerintah lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel 

lain seperti ukuran pemda, belanja modal dan leverage yang mungkin 

memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 
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