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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor

Unconditional Grants (UG) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

mempengaruhi belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

tahun 2008 - 2012 disertai dengan teori-teori pendukung, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Unconditional Grants memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

selama periode tahun 2008-2012. Apabila jumlah unconditional grants

semakin tinggi, maka semakin tinggi juga belanja daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap belanja daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

selama periode 2008-2012. Apabila jumlah pendapatan asli daerah

semakin tinggi, maka semakin tinggi juga belanja daerah.

3. Nilai koefisien unconditional grants lebih besar dari nilai koefisien

pendapatan asli daerah dan keduanya signifikan. Sehingga dapat dikatakan

bahwa pengaruh unconditional grants terhadap belanja daerah lebih besar

daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Atau

dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan

belanjanya lebih di stimulus oleh jumlah UG yang diterima daripada PAD.
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Hal ini menunjukkan bahwa terjadi flypaper effect pada respon belanja

pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama

periode tahun 2008-2012.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah

dilakukan oleh penulis, maka penulis mengemukakan saran-saran yang ditujukan

khususnya untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para peneliti selanjutnya

sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Daerah dalam

pembiayaan lebih bertumpu pada kemampuan pemerintah pusat melalui

unconditional grants. Maka dari itu, perlu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah misalnya membentuk peraturan tetang pajak dan retribusi daerah

secara jelas, eksplorasi sumber daya alam yang lebih baik dan atau

menarik investor agar dapat menurunkan ketergantungan terhadap

unconditional grants dari pemerintah pusat. Mengingat lebih dominannya

unconditional grants terhadap belanja daerah, maka untuk mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus

mengupayakan untuk memaksimalkan potensi daerahnya yang akan

berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah

juga perlu meningkatkan pendapatan asli daerah meliputi: (1) intensifikasi

dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak; (2)
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eksplorasi sumber daya alam; dan (3) investasi daerah melalui

penggalangan dana atau menarik investor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah

sampel kabupaten/kota yang diuji, sehingga hasil yang diperoleh lebih

akurat. Selain memperbanyak, disarankan agar mengambil sampel

Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat, hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui daerah-daerah mana saja yang sudah mandiri maupun belum

mandiri dalam mengatur pembiayaan daerahnya.


