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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010-2012”. 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. 

2. Disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. 

3. Disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Anggaran Belanja Modal. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, 

disarankan agar penelitian dilakukan pada objek lain yang cangkupannya 

lebih luas, tidak hanya pada wilayah pemerintahan kota/kabupaten di 

provinsi jawa barat dan penggunaan data yang lebih lengkap dengan 

rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih 

mampu dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih 

langkap dan lebih bervariasi dengan menambah variabel independent lain 

baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah 

lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan 

kondisi makro ekonomi. 

2. Rekomendasi bagi pemerintah daerah 

Bagi pemerintah kota/kabupaten diwilyah jawa barat diharapkan dapat 

meningkatkan PAD dengan menggali masing-masing sumber keuangan 

yang potensial didaerahnya masing-masing melalui Optimalisasi 

penggalian potensi keuangan daerahny masing-masing ,penyempurnaan 

sistem perpajakan daerah dengan mempertimbangkan kriteria dan 

penyederhanaan pungutan retribusi dengan memperkuat landasan 

pemungutan yaitu mengaitkan pengutan dengan layanan yang diberikan 

dan pemberian izin tertentu. 
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3. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada 23 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012, namun dalam penelitian ini masih 

terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut; 

a. Penelitian ingin mencoba menganalisa komponen APBD namun hanya  

terbatas pada Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung melalui PDRB per 

kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Belanja Modal, 

untuk kedepannya sebaiknya ditambahkan dengan variabel lain yang 

berasal dari komponen-komponen APBD sehingga diharapkan dapat 

memberikan model penelitian yang lebih  baik. 

b. Objek penelitian terbatas pada hanya pada kabupaten/kota di provinsi 

jawa barat saja, sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat 

memberikan gambaran secara keseluruhan kabupaten/kota diwilayah 

Indonesia. 

c. Penelitian ini hanya mengfokuskan pada pendekatan kuatitatif saja 

belum meneliti secara pendekatan kualitatif sehingga belum diketahui 

efektivitas dari  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Anggaran Belanja Modal. 

 

 


