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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi linear

sederhana diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa alokasi belanja modal dan

pertumbuhan ekonomi menunjukan nilai yang fluktuatif.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa alokasi belanja modal

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin tinggi dana

alokasi umum, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh alokasi belanja

modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu hasil penelitian menunjukan

bahwa anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal dan realisasi alokasi

belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi yang dilakukan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016 masih cederung

rendah dan belum maksimal yang menunjukan nilai alokasi belanja modal yang

fluktuatif. Selain itu nilai pertumbuhan ekonomi menunjukan nilai fluktuatif

dikarenakan perkembangan kegiatan perekonomian di Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terkait barang dan jasa yang

diproduksikan dalam masyarakat masih belum maksimal. Maka penulis
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bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan

yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti

sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai

berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten  di Provinsi Jawa Barat

a. Meningkatkan belanja modal dengan meningkatkan pengeluaran dalam

membelanjakan aset guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di

suatu daerah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Tingginya belanja modal dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan

perkonomian daerah dengan meningkatkan infrastuktur, meningkatkan

investasi daerah, membuka berbagai lapangan usaha dari berbagai

aspek ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyrakat yang dapat

berimbas pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Bagi Investor

Untuk calon investor dapat menginvestasikan modalnya pada daerah yang

memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang tinggi sebagai

bentuk kontribusi dalam menunjang perekonomian suatu daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel

lainnya seperti halnya dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lain

sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya juga disarankan dapat



60

menggunakan sampel penelitian Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di

Provinsi lainnya dan selalu menggunakan periode penelitian dengan tahun

terbaru.


