
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 a)  Simpulan  

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja instansi pemerintah Kota Bandung untuk periode 2008-2012. Variabel 

penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, yaitu efesiensi kinerja 

instansi pemerintah. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah 

pendapatan asli daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi 

Linear Berganda dengan program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Ver. 19.00. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linear 

berganda dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi pendapatan asli daerah sebesar 0,028 < 0,05 (taraf  nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar  

4,011 sedangkan ttabel sebesar 3,182. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung > ttabel yaitu 4,011 > 3,182, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

atau Ha diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan besar pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 

79,00%, sedangkan sisanya sebesar 21,00% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model penelitian.  



 

 

b)  Keterbatasan  

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Pemilihan subjek penelitian hanya terfokus pada Pemerintah Kota 

Bandung.. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

kinerja instansi pemerintah. Variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruh juga terhadap kinerja instansi pemerintah tidak diuji dalam 

penelitian ini.  

5.2  Saran 

1. Berdasarkan hasil penilitian bahwa adanya pengaruh pendapatan asli 

daerah terhadap kinerja instansi pemerintah, maka diharapkan 

Pemerintahan Kota Bandung tetap dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya, karena pendapatan asli daerah selain menunjukan kinerja 

instansi pemerintah yang baik dan juga menunjukan kemandirian 

Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan belanjanya tidak 

hanya mengandalakan transfer dari Pemerintah Pusat. 

2. Untuk Pemerintahan Kota Bandung diharapkan mampu menggunakan 

dana yang didapat baik dari transfer Pemerintah Pusat, pendapatan asli 

daerah, atau sumber penerimaan daerah lainnya dengan efisien atau 

dengan sebaik-baiknya demi pembangunan dan untuk kesejahteraan 

masyarakat Kota Bandung. 



 

 

3. Selain itu untuk peneliti selanjutnya apabila ingin meniliti masalah yang 

sama seperti dalam penelitian ini, diharapkan subjek tidak hanya terfokus 

pada Pemerintahan Kota Bandung saja. Serta disarankan agar menguji 

pula faktor-faktor lain diluar penelitian ini untuk mencari apakah ada atau 

tidaknya faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah. 


