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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Bedasarkan hasil Penelitian yang telah saya lakukan pada bab-bab 

sebelumnya untuk menguji Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan 

Luas Wilayah terhadap Belanja Modal maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Berikut adalah Hasil penelitian secara parsial (uji t) : 

1) Hasil lpenelitian lsecra lparsial lPertumbuhan lEkonomi lterhadap lBelanja 

lModal ldengan ltingkat lsignifikansi luntuk lvariabel lPertumbuhan 

lEkonomi lsebesar l0, l736 ljauh llebih ltinggi  ldari ltaraf lsignifikansi lyaitu 

l0,05 lhal lini lmenunjukkan lbahwa lvariabel lPertumbuhan lEkonomi ltidak 

lberpengaruh lsignifikan lterhadap lBelanja lModal. 

2) Hasil penelitian secara parsial Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Modal dengan tingkat signifikansi 0,000 Dana Alokasi Khusus lebih 

besar dari pada taraf signifikansi 0.005 jadi dapat diketahui bahwa 

Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  

3) Sedangkan variabel Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan 

tingkat signifikansi untuk variabel Luas Wilayah sebesar 0,000 jauh 

dibawah taraf signifikansi yaitu 0,05 maka variabel Luas Wilayah 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan arah yang 

positif. 

 

5.2  Saran 

Terdapat lsaran lyang ldidasarkan lpada lbeberapa lketerbatasan lsebagaimana 

ltelah ldisebutkan lsebelumnya ladalah lsebagai lberikut: l 

a. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menguji variabel-variabel lain yang 

mungkin berpengaruh juga terhadap Belanja Modal seperti Sisa 

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Pajak 
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Daerah, Dana Bagi Hasil, Efisiensi dan Efektifitas Pendapatan, 

Kontribusi BUMD dan lain-lain.  

b. Penelitian selanjutnya dapat menentukan periode yang tepat untuk 

mentukan sempel seperti 3 tahun terakhir.  

c. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhatikan daerah penelitian 

yang lebih luas sehingga penelitaian yang dilakukan menjadi lebih 

spesifik.  

d. Selanjutnya diharapkan memperoleh data dari sumber yang lebih lengkap 

dan akurat, maupun perolehan secara langsung dari pemerintah atau 

badan yang bersangkutan. 

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat 

memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Serta 

diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang didasarkan 

pada atribut berbasis akutansi pemerintah dan laporan realisasi 

bedasarkan anggaran dalam APBD khususnya mengenai Pertumbuhan 

Ekonomi, Dana Aokasi Umum dan Luas Wilayah terhadap Belanja 

Modal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan Luas 

Wilayah terhadap Belanja Modal yang pengukuranya didasarkan pada 

atribut berbasis akuntansi pemerintah dan laporan realisasi bedasarkan 

anggaran dalam APBD. Selain itu, penelitian ini juga menambah 

pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan 

masalah dengan ilmu yang di dapat selama perkuliahan. 

2) Bagi Pemerintah Daerah  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

faktor-faktor yang bisa mempengaruhi menurun atau meningkatnya 
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Belanja Modal. Penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah 

daerah maupun pusat dalam membuat anggaran APBD yang lebih 

efektif sehingga dalam merealisasikan anggaran tersebut dapat 

menarik para investor sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

daerah dan ketertarikan untuk daerahnya, serta dapat sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah dalam 

mengambil kebijakan khususnya mengenai Dana Alokasi Khusus, 

Peertumbuhan Ekonomi dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. 

3) Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 

dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke 

daerah-daerah yang berpotensi sehingga pendapatan daerah dapat 

bertambah
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