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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh

Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  terhadap  kinerja  keuangan  pada  pemerintah

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka pada bagian

akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan

Asli  Daerah  (PAD)  secara  parsial  terhadap  kinerja  keuangan  pada

pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hasil  pengujian  menunjukkan  perolehan  nilai  Pendapatan  Asli  Daerah

secara parsial, memperoleh nilai signifikansi. Nilai t hitung yang diperoleh

oleh Pendapatan Asli Daerah 1.736. Nilai ini akan dibandingkan dengan

nilai t-tabel pada tabel distribusi t, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian

satu  pihak sebesar  1.697.  Sehingga dapat  dikatakan bahwa Pendapatan

Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja

Keuangan  Untuk melihat  variabel  yang dominan  berpengaruh  terhadap

Kinerja Keuangan, maka dapat dilihat dari hasil uji-t koefisien determinasi

antara  selisih  anggaran  dan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan
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Kinerja Keuangan sebesar 8.93% sedangkan selisih anggaran dan realisasi

Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan  memberikan  pengaruh

sebesar 33.91%.

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh

terhadap  Kinerja  Keuangan  terbukti  melalui  pengujian  hipotesis

Keseluruhan komponen Dana Perimbangan sangat berpengaruh terhadap

kinerja  keuangan  pemerintah  karena  keuangan  yang  diberikan  kepada

daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah

ditetapkan oleh pemerintah.

3. Selisih  Anggaran  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara

simultan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pada

pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,

artinya  keseluruhan  dari  komponen  PAD  tidak  mempengaruhi  kinerja

keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan

Jawa  Tengah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  daerah  karena

digunakan untuk kepentingan daerah bukan pemerintah. 

4. Berdasarkan uji hipotesis maka diperoleh nilai F hitung sebesar 4.629 dan

nilai F tabel adalah 3.354 yang berarti nilai F hitung lebih besar dari F

tabel sehingga hipotesis nol ditolak, jadi kesimpulan menunjukkan bahwa

selisih anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan selisih anggaran

dan  realisasi  Dana  Perimbangan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap

Kinerja Keuangan.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan 

penulis adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa

Tengah  untuk  menggali  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga  bisa

mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan.
2. Bagi  peneliti  berikutnya  di  masa  mendatang  untuk  memperluas  dan

memperbanyak sampel penelitian seperti pemerintah kabupaten / kota di

Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah  serta  memperbaharui  metode

pengamatan.
3. Bagi  peneliti  berikutnya  untuk  menambah  variabel-variabel  yang

mempengaruhi  kinerja  keuangan.  Penelitian  yang  dibuat  telah

ditambahkan  sampel  penelitian  dan  rentang  waktu  penelitian  sehingga

penelitian dapat lebih digeneralisir. Variabel yang digunakan di masa yang

akan  datang  akan  lebih  lengkap  dan  bervariasi,  dengan  menambah

variable independen atau jenis-jenis penerimaan kabupaten / kota di jawa

barat  lainnya,  maupun  variable  non-keuangan  seperti  kebijakan

pemerintah.


