
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah dan 

efisiensi belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel penelitian yang 

digunakan adalah variabel dependen, yaitu kinerja pemerintah daerah. Sedangkan 

variabel independen yang digunakan adalah efektifitas pendapatan asli daerah dan 

efisiensi belanja daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi 

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

19.00. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Periode 

penelitian dari tahun 2005-2012. 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode Analisis Linear Berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Secara Simultan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) pada model regresi diatas, 

didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,002. Nilai 

ini lebih kecil dari significance level 0,05% , yaitu 0,002 < 0,05. Selain itu 

dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara fhitung dan ftabel yang 

menunjukan nilai fhitung sebesar  29,362, sedangkan ftabel sebesar 5,79. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa fhitung > ftabel yaitu 29,362 > 5,79, maka dapat 



disimpulkan bahwa H1 tidak dapat ditolak. Jadi secara simultan atau secara 

bersama-sama variabel independen yaitu efektifitas pendaptan asli daerah dan 

efisiensi belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja pemerintah daerah. 

b. Secara Parsial 

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

signifikansi laba sebesar 0,016 < 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). 

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar 3,594, sedangkan ttabel sebesar 2,571. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu v > 2,571, maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 tidak dapat ditolak atau secara parsial variabel 

efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemerintah daerah.  

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

signifikansi arus kas aktivitas operasi sebesar 0,033 < 0,05 (taraf signifikansi). 

Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar  2,928, sedangkan ttabel sebesar 2,571. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2,928 > 2,571, maka dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak secara parsial variabel efisiensi belanja daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 



Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah secara parsial 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.  

5.2  Keterbatasan  

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Kurangnya sumber referensi dari penelitian terdahulu yang meniliti pengaruh 

efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah terhadap kinerja 

pemeritah daerah. 

2. Subjek dalam penelitian ini hanya terfokus pada satu subjek yaitu Pemerintah 

Daerah Kota Bandung. 

5.3 Saran 

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung 

 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. diharapkan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung tetap memperhatikan dan lebih meningkatkan lagi 

penerimaan pendapatan asli daerah Kota Bandung, serta berusaha 

mengelola dana yang dialokasikan untuk belanja daerah dengan baik dan 



terprogram. Jika kedua hal tersebut dapat dijalankan dengan baik maka 

efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah akan 

meningkat setiap tahunnya, karena dengan menigkatnya efektifitas 

pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah merupakan salah satu 

bentuk gambaran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor 

dalam penelitian ini yaitu efektifitas pendapatan asli daerah dan efisiensi 

belanja daerah, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah  seperti halnya faktor 

transfer pemerintah pusat. 

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara dan luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan menggunakan subjek penelitian juga tidak 

hanya terbatas pada satu subjek penelitian saja, namun dapat menambah 

subjek penelitian lainnya. 

 

 

 

 

 

 


