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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 26

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014”.

Kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Secara parsial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

3. Secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi.

4. Secara simultan variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel Pertumbuhan

Ekonomi.
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5.2  Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada yaitu sebagai

berikut:

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 lengkap dan lebih bervariasi dengan menambah variabel independent

lain.

2. Rekomendasi bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat diharapkan dapat

menggali potensi-potensi  pajak dan retribusi daerahnya sehingga dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah di daerah tersebut. Dengan semakin

meningkatnya pendapatan asli daerah yang didapat, diharapkan

kesenjangan antar daerah semakin berkurang.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap
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Pertumbuhan Ekonomi pada 26 Kota/Kabupaten di Provisnsi Jawa Barat

Tahun 2011-2014, namun dalam penelitian ini masih mengalami

keterbatasan antara lain sebagai berikut :

a. Objek penelitian terbatas hanya pada kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Barat saja, sehingga kesimpulan yang didapat belum

memberikan gambaran secara keseluruhan kabupaten/kota di

seluruh wilayah Indonesia.

b. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pendekatan kuantitatif saja

dan belum meneliti dengan cara pendekatan kualitatifnya sehingga

belum dapat diketahui efektifitas dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Pertumbuhan Ekonomi.


