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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap 

belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

pada periode 2012-2014. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

data panel. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan besarnya 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal termasuk 

kedalam kategori rendah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan besarnya 

pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal termasuk 

kedalam kategori rendah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan besarnya 

pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal termasuk kedalam 

kategori rendah. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi, 

pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Sedangkan besarnya pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja 

modal termasuk kedalam kategori rendah. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum, 

namun belanja modal menunjukan nilai yang fluktuatif. Selain itu 

menunjukan adanya pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi, 

pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. 

Maka untuk itu disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan 

pembangunan infrastuktur daerah. 

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengomptimalkan 

pengelolaan sumber daya keuangan daerah dari pajak daerah, retribusi 
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daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah, dan lain-lain PAD 

yang sah. 

3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana alokasi umum dengan 

memaksimalkan penggunaan tersebut dalam membiayai belanja daerah. 

4. Meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastuktur daerah 

sebagai bentuk investasi jangka panjang dengan meningkatkan 

efektivitas penggunaan pendapatan daerah dalam membaiayai belanja 

modal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel seperti 

dana alokasi khusus, dana bagi hasil, SiLPA, dan lainnya yang 

sekiranya memeiliki pengaruh terhadap belanja modal . 

2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya selain Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Barat. 

3. Disarankan dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang 

dan menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Hal-hal 

tersebut dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan terkini 

mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan belanja modal pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 


