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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

bab IV sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Serang.

Perkembangan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Serang pada periode 2009-2014 umumnya mengalami kenaikan. Pada

tahun 2009 nilai persentase mencapai 108,79% dan pada tahun 2010 nilai

persentase mencapai 109,53%, Peningkatan ini disebabkan terjadinya

kenaikan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2011 nilai persentase mengalami penurunan sebesar 75,02%

dan pada tahun 2012 juga nilai persentase mengalami penurunan sebesar

84,38%. Hal ini disebabkan terjadi penurunan dari hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2013 nilai persentase

mencapai 117,11% dan pada tahun 2014 nilai persentase mencapai

105,75%%, Peningkatan ini disebabkan terjadinya kenaikan pendapatan

yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Belanja Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada

periode 2009-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 dapat dikatakan

sudah efisien dengan nilai persentase sebesar 88,91% dan pada tahun 2010

dapat dikatakan kurang efisien dikarenakan nilai realisasi lebih besar dari

yang dianggarkan sebesar 100,91%. Pada tahun 2011 dapat dikatakan

sangat efisien dengan nilai persentase sebesar 58,50% dan pada tahun

2012 dapat dikatakan sangat efisien dengan nilai persentase sebesar
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56,80%, Pada tahun 2013 dapat dikatakan sangat efisien dengan nilai

persentase sebesar 60,50% dan pada tahun 2014 dapat dikatakan sudah

efisien dengan nilai persentase sebesar 76,12%.

3. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efesiensi Belanja

Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Perkembangan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada

periode 2009-2014 mengalami fluktuatif. Kinerja daerah tertinggi terjadi

pada tahun 2011 pada periode penelitian dengan nilai persentase sebesar

133,36%. Sedangkan Kinerja daerah terendah terjadi pada tahun 2010

pada periode penelitian dengan nilai persentase sebesar 95,31%.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) pada model ANOVA,

didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan yang memiliki

nilai kurang dari 5%. Hasil yang diperoleh dari perbandingan probabilitas

dengan tingkat signifikan adalah H0 ditolak. Selain itu dapat dilihat juga

dari hasil perbandingan antara Fhitung dengan Ftabel yang menunjukkan

bahwa nilai Fhitung > Ftabel artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan

demikian Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2)

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja pemerintah (Y) pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada periode 2009-2014.

Hasil pengolahan data secara parsial diperoleh nilai thitung > ttabel artinya,

Ho ditolak. Dengan demikian variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja pemerintah (Y).

Hasil pengolahan data secara parsil diperoleh nilai thitung > ttabel artinya, Ho

ditolak. Dengan demikian variabel Belanja Daerah (X2) berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel Kinerja pemerintah (Y).
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5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang

telah diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang

Hasil menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap

kinerja pemerintah daerah. Untuk PAD yang mengalami peningkatan dan

belanja daerah yang sudah efisien hendaknya Pemerintah Daerah

Kabupaten Serang harus mempertahankannya bahkan berupaya lebih

untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sendiri, yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lebih optimal

lagi. Untuk PAD yang mengalami penurunan dan Belanja Daerah yang

kurang efisien sebaiknya Pemerintah Kabupaten Serang berupaya lebih

untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Serang menjadi sangat baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor

dalam penelitian ini, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti faktor transfer

pemerintah pusat dan diharapkan juga periode tahun penelitian di

perbanyak atau bisa juga mencontoh Pemerintah Daerah yang sudah

efektif dan efisien.


