
 
 

7,5% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan Belanja 

Langsung tidak diteliti dan tidak dimasukan ke dalam penelitian ini. 

 

  

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh  Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Langsung di Pemerintah 

kota Bandung untuk periode 2005-2012. Variabel penelitian yang digunakan 

adalah variabel dependen, yaitu Belanja Langsung. Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Bagi Hasil.  

Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linier 

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

19.00 Data sampel hanya terfokus pada 1 sampel namun untuk periode 

pengamatan sebanyak 8 tahun dari tahun 2005-2012.  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linier berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 



 
 

a. Secara Simultan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukan hasil 

bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,003 < 0,05 (taraf 

signifikansi). Maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Langsung.  

 

b. Secara Parsial 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan hasil 

bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 

0,008 < 0,05 (taraf signifikansi), maka dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan 

terhadap belanja langsung. Sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Umum 

menunjukan hasil bahwa nilai signifikansi untuk variabel pendapatan asli 

daerah sebesar 0,594 > 0,05 (taraf signifikansi), maka dapat disimpulkan 

secara parsial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Belanja Langsung. Sedangkan untuk variabel Dana 

Bagi Hasil menunjukan hasil bahwa nilai signifikansi untuk variabel Dana 

Bagi Hasil sebesar 0,138 > 0,05 (taraf signifikansi), maka dapat 

disimpulkan secara parsial Dana Bagi Hasil secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung.  

 Keismpulan secara keseluruhan berdasarkan pengujian hipotesis secara 

parsial yaitu hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh secara 



 
 

signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan untuk variabel Dana Alokasi 

Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 

Langsung. 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Pemilihan subjek penelitian hanya terfokus pada Pemerintah kota Bandung 

saja. 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Langsung. 

Variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap Belanja 

Langsung tidak diuji dalam penelitian ini.  

3. Kurangnya referensi penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

terhadap Belanja Langsung. Hal ini dikarenakan tidak banyak orang yang 

melakukan penelitian tersebut atau kebanyakan peneliti terdahulu mengacu 

kepada belanja daerah. 



 
 

Disamping kterbatasn yang telah disampaikan diatas, berdasarkan hasil 

penelitian, penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh pendapatan asli 

daerah terhadap belanja langsung, maka diharapkan pemrintah daerah kota 

Bandung tidak lagi bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat 

dan mampu menunjukan kemandirian daerahnya dalam memenuhi 

kebutuhan belanja daerah baik belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan pendapatn asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana bagi hasil setiap tahunnya selalu meningkat. Hal 

itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerah kota Bandung dalam 

memenuhi kebutuhan belanja daerah ataupun untuk kepentingan 

pembangunan kota Bandung dan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat 

kota Bandung. 

3. Selain itu untuk peneliti selanjutnya apabila ingin meniliti masalah yang 

sama sesuai penelitian ini, diharapkan subjek tidak hanya terfokus pada 

pada pemerintah kota Bandung saja, tetapi disarankan lebih luas lagi 

cakupannya musalkan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Serta 

disarankan agar menguji pula faktor-faktor lain diluar penelitian ini untuk 

mencari apakah ada atau tidaknya pengaruh faktor lain terhadap Belanja 

Langsung. 

 


