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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan 

Bedasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya 

untuk menguji Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli 

Daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap 

Belanja Daerah, karena Dana Alokasi Umum merupakan komponen 

pendapatan daerah setelah Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan 

Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. 

b. Variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel Belanja Daerah, karena Dana Alokasi Khusus merupakan bagian 

dari dana perimbangan yang secara absolute nilainya relatif kecil dan 

hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan 

daerah. 

c. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial juga berpengaruh 

terhadap variabel Belanja Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah 

merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang diandalkan 

untuk memenuhi belanja suatu Pemerintah Daerah. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki 

keterbatasan yang dapat mempengaruhi peneltian. Diantaranya keterbatasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ada beberapa daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah disajikan dalam bentuk scan yang hasilnya 

tidak mudah untuk dibaca sehingga untuk melihat Laporan Realisasi 

Anggaran yang digunakan dalam penelitian ini harus memeriksa Catatan 

Atas Laporan Keuangannya terlebih dahulu 
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b. Penggunaan data laporan realisasi APBD dengan hanya mengambil total 

Belanja Daerah, DAU, DAK dan PAD. Untuk penelitian berikutnya 

diharapkan dapat menggunakan belanja aparatur maupun belanja publik 

dan dana perimbangan selain DAU dan DAK sehingga bisa 

membuktikan belanja daerah mana (publik/aparatur) yang dipengaruhi 

oleh DAU, DAK atau PAD. 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

a. Saran teoritis 

1) Bagi peneliti disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain diluar 

dari penelitian ini agar diketahui varaiabel – variabel lain yang dapat 

mempengaruhi Belanja Daerah. 

2) Bagi peneliti disarankan untuk memperpanjang periode penelitian 

dengan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. 

b. Saran praktis 

1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia harus lebih kreatif dalam 

mencari dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang bias 

dilakukan adalah analisis secara mendalam terhadap sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain 

intensifikasi, yaitu dengan meningkatkan penerimaan yang sudah ada 

dan ekstensifikasi, yaitu memperluas sumber-sumber pendapatan yang 

ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. 

2) Dana Alokasi Umum harus benar-benar dimanfaatkan untuk 

mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain: 

1) Manfaat Teoritis 

Memperoleh kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan 

teoritis yang diperoleh saat perkuliahan serta menambah wawasan dan 
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pengetahuan mengenai materi ini dan juga menjadi salah satu bahan 

pembelajaran bagi peneliti sendiri mengenai tulisan ilmiah agar lebih baik 

lagi dalam penulisan kedepannya. Serta, dapat menjadi bahan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai variabel-variabel 

terkait. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan realisasi Belanja Daerah dengan 

lebih banyak memanfaatkan dana yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah dari pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga 

Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola daerah dan tidak 

bergantung pada dana transfer yang diberikan Pemerintah Pusat. Selain itu, 

dapat menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan dating oleh pihak 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam 

meningkatkan kinerja. 
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