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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 

tahun 2009-2011.  

Analisis model regresi data yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebagai variabel dependen. Secara parsial, 

hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Hasil pengujian secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

dikarenakan nilai thitung variabel tersebut lebih kecil dari nilai ttabel. Selain 

itu, tingkat signifikansi dalam regresi berganda sebesar 0,163 atau 16,3%.. 

Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditolerir yaitu 

sebesar 0,05 atau 5%. Didasarkan pada hasil penelitian tersebut maka Ho 

tidak berhasil ditolak. 

2) Hasil pengujian secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (X2) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

dikarenakan nilai thitung variabel tersebut lebih kecil dari nilai ttabel. Selain 

itu, tingkat signifikansi dalam regresi berganda sebesar 0,815 atau 81,5%.. 
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Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditolerir yaitu 

sebesar 0,05 atau 5%. Didasarkan pada hasil penelitian tersebut maka Ho 

tidak berhasil ditolak. 

3) Hasil pengujian secara parsial variabel Belanja Modal (X3) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

dikarenakan nilai thitung variabel tersebut lebih besar dari nilai ttabel. Selain 

itu, tingkat signifikansi dalam regresi berganda sebesar 0,00. Nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditolerir yaitu sebesar 0,05 atau 

5%. Didasarkan pada hasil penelitian tersebut maka Ho ditolak. 

4) Hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa secara simultan 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) dan Belanja 

Modal (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) yakni dengan persentase 

total pengaruh sebesar 80,0%. Sedangkan sisanya 20,0% merupakan 

pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

 

5.2 Saran 

1) Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali potensi-potensi 

daerah yang belum optimal. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan 

membuat peraturan mengenai pajak daerah atau retribusi daerah yang 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah-daerah 

tersebut dapat berkembang dan dapat mengurangi dana transfer dari pusat 

sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan semakin 
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meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan semakin 

meningkat pula alokasi biaya untuk Belanja Modal sehingga pembangunan 

dapat dilakukan secara merata dan kesenjangan antar daerah akan semakin 

berkurang. 

2) Bagi pemerintah pusat agar dapat mengatur dan mengawasi pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut agar berjalan dengan baik sehingga perekonomian 

daerah dapat berjalan dengan baik pula. Selain itu, pemerintah pusat 

diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi di luar kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh swasta sehingga pertumbuhan ekonomi 

dapat tercipta dengan beriringan dalam berbagai sektor. Hal ini 

dimaksudkan agar terciptanya pembagian hasil-hasil pembangunan yang 

lebih merata. 

3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang 

digunakan agar dapat dibandingkan bagaimana kondisi di daerah yang 

memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda. Misalnya 

antara pulau Jawa dan Bali atau pulau Kalimantan dan Sulawesi. 

4) Penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan 

menambah variabel independen lain baik dari keuangan atau pun variabel 

dari non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan lainnya. 


