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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

kemakmuran, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK terhadap kinerja 

pemerintah daerah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Kemakmuran 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan 

tingkat signifkasi 0,176 lebih besar dari taraf signifikasi yaitu 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar atau kecilnya Kemakmuran yang 

dimiliki oleh negara tidak dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah 

Daerah 

b. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Intergovernmental 

Revenue berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan 

tingkat signifikansi 0,004  lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal 

ni menunjukan bahwa semakin besar dana perimbangan maka akan 

semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio 

efisiensi yang semakin tinggi, mengidentifikasikan kinerja yang buruk 

c. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Temuan Audit BPK 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  dengan 

tingkat signifikansi 0,452 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya angka jumlah 

Temuan Audit maka tidak dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah 

Daerah 
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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. Bagi pihak umum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kemakmuran, 

intergovernmental revenue dan temuan audit BPK  terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dengan sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi 

kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah 

Pusat. 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar mengetahui 

yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan dapat menjadi tolok 

ukur serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait 

dengan kinerja Pemda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Penelitian ini juga diharapkan membantu seperti mengoptimalkan dan 

menemukan temuan Audit BPK secara aktif dan akurat serta dalam 

melakukan peningkatan pengawasan secara tegas oleh pemerintah agar 

dapat memperbaiki kinerja tersebut. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja 

keuangan pemerintah daerah khususnya tentang pengaruh 

kemakmuran, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK 

terhadap kinerja pemerintah daerah 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


