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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor- faktor pada 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

mempengaruhi belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat 

tahun 2009-2013, maka untuk menjawab identifikasi masalah, penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini terlihat bahwa 

kebijakan belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh besarnya 

Dana Alokasi Umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. 

2. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini terlihat bahwa 

kebijakan belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh Pendapatan 

Asli Daerah, di mana semakin besar pendapatan yang diterima oleh 

kabupaten dan kota maka belanja daerah akan semakin besar. 

3. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan dengan 

pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, yang 

berarti bahwa secara umum tidak terjadi flypaper effect di Jawa Barat 
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selama periode tahun 2009-2013. Hanya ada 5 wilayah yang terjadi 

flypaper effect, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, 

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten 

Subang. Secara garis besar, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah dapat secara optimal memaksimalkan semua pembiayaan 

Belanja Daerah yang berasal dari hasil penggalian potensi daerahnya 

tersebut. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dilakukan, maka penulis kemukakan saran-saran yang ditujukan khususnya untuk 

pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Bagi Pemerintah Daerah 

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, eksplorasi 

sumber daya alam yang lebih banyak lagi dan skema pembentukan 

kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik 

investor agar dapat menurunkan ketergantungan terhadap dana alokasi 

dari pemerintah pusat. 

2. Mengutamakan belanja daerah untuk keperluan yang produktif, 

membangun serta menyejahterakan penduduk kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Barat. Sehingga dari perkembangan perekonomian 
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daerah yang baik akan secara otomatis berdampak pada peningkatan 

PAD. 

5.2.2  Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang 

serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada daerah lain yang 

memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda. 

2. Pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam dengan menambah 

variabel independen atau variabel dependen lain baik dari segi ukuran 

atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel 

non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, aspek politik dan aspek 

penganggaran pemerintah. 
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