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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linear berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan secara simultan 

pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, investasi pemerintah 

daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemandirian daerah. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial besarnya pengaruh 

pendapatan asli daerah memberikan konstribusi pengaruh terhadap 

kemandirian daerah sebesar 52,8%, transfer pemerintah pusat memberikan 

konstribusi pengaruh terhadap kemandirian daerah sebesar 0,7%, investasi 

pemerintah daerah memberikan konstribusi pengaruh terhadap 

kemandirian daerah sebesar 8,0%, dan pertumbuhan ekonomi memberikan 

konstribusi pengaruh terhadap kemandirian daerah sebesar 3,5%. 

Sedangkan secara simultan besar pengaruh pendapatan asli daerah, transfer 

pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi 

dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kemandirian daerah 

sebesar 65,0%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model 

penelitian. 
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5.2  Saran 

1. Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten di Willayah Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

dari variabel pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, investasi 

pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian 

daerah. Terlepas dari hasil tersebut, dari hasil penelitian menunjukan 

masih tingginya penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer 

pemerintah pusat hal tersebut menggambarkan masih tingginya 

ketergantungan pemerintah daerah kota/kabupaten di Wilayah Provinsi 

Jawa Barat meskipun pendapatan asli daerah terus meningkat. Dalam hal 

ini disarankan agar pemerintah daerah kota/kabupaten di Wilayah Provinsi 

Jawa Barat dapat menggunakan hasil penerimaan daerah untuk 

membangun perokonomian daerah baik dalam bentuk investasi daerah 

untuk jangka pendek atau jangka panjang yang diharapkan dapat  

meningkatkan pendapatan asli daerahnya serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah dimasa yang akan datang, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dengan 

tercapainya hal tersebut, tentunya akan menggambarkan kemandirian 

daerah kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. 
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian tidak terpaku kepada 

kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat namun dapat 

menggunakan kota/kabupaten di Wilayah Provinsi lainnya. Selain itu 

peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mencari dan menambah objek 

penelitian lain atau faktor-faktor yang sekirannya memiliki pengaruh 

terhadap kemandirian daerah. Serta disarankan untuk menggunakan tahun 

penelitian terbaru. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian 

berikutnya dapat memberikan gambaran terkini mengenai kondisi 

kemandirian daerah kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. 


