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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Karakteristik Pemerintah 

Daerah yang terdiri dari ukuran aset, kemakmuran daerah, intergovernmental 

revenue, dan ukuran legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pengujian dilakukan dengan analisis 

regresi berganda diperoleh simpulan bahwa tidak semuanya memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa 

Barat. Ukuran aset yang meningkat cukup besar pada tahun 2010 ke 2011 tidak 

sejalan dengan peningkatan PAD sehingga dengan kenaikan aset yang tidak cukup 

besar maka akan terjadi peningkatan kinerja keuangan karena pemerintah daerah 

dianggap sudah dapat mampu memanfaatkan asetnya untuk meningkatkan 

kemandirian dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan 

provinsi. Ukuran aset memiliki pengaruh yang kecil terhadap kinerja keuangan 

bisa disebabkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang 

kurang bisa memaksimalkan aset daerahnya untuk meningkatkan kinerja 

keuangan bahkan aset tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk 

kepentingan pribadinya, hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan aset. 

Berpengaruhnya Kemakmuran Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah dapat disebabkan pertumbuhan PAD yang cukup besar di Provinsi Jawa 

Barat sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah 
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mengalami kenaikan yang sangat besar dan ini dapat disebabkan oleh iklim 

investasi yang bagus di Provinisi Jawa Barat pada tahun 2010-2011 menyebabkan 

maraknya baik investor asing maupun investor nasional di Provinsi Jawa Barat 

sehingga hal tersebut dapat menaikan PAD. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

dengan semakin menurunnya dana perimbangan maka akan terjadi kenaikan 

kepada kinerja keuangan pemerintah daerah karena bila terjadi penurunan pada 

dana perimbangan maka pemerintah daerah dianggap sudah dapat mengurangi 

ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dan provinisi. Kurang 

berpengaruhnya intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan dapat 

disebabkan oleh peningkatan PAD yang cukup besar di beberapa kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Barat sehingga pemerintah daerah sudah dapat mandiri dalam 

mengelola keuangan daerahnya dan mengurangi ketergantungannya terhadap 

pemerintah pusat dan provinsi walaupun porsi dana perimbangan cukup besar dan 

rata-rata dana perimbangan pada tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan sebesar 

Rp51.098.101.612 tetapi peningkatan PAD pada kabupaten/kota di provinsi Jawa 

Barat juga semakin besar. Kurang berpengaruhnya ukuran legislatif terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat karena 

dengan banyaknya jumlah anggota DPRD belum tentu bisa melakukan 

pengawasan dengan baik sehingga kurang bisa berdampak pada peningkatan 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Berpengaruhnya karakteristik pemerintah 

daerah terhadap kinerja keuangan dapat disebabkan karena karakteristik 

pemerintah daerah dapat menjadi acuan yang baik dalam mengukur kinerja 

pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus 
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yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan 

daerah lain. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan 

daerah lainnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

5.2 Keterbatasan  

 Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini adalah tahun pengambilan 

sampel menggunakan tahun 2010-2011 seharusnya peneliti menggunakan LKPD 

dari tahun 2010 sampai 2012, namun karena belum tersedianya LKPD tahun 2012 

pada BPK RI maka peneliti menggunakan tahun 2010-2011 dan penelitian hanya 

menggunakan populasi di Provinsi Jawa Barat sehingga kurang bisa 

menginterpretasikan variabel-variabel yang di teliti.   

5.3 Saran 

 Berdasarkan pada hasil kesimpulan serta dengan memperhatikan berbagai 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan 

(eksekutif), hendaknya untuk lebih menggali potensi-potensi daerah 

sehingga dapat meningkatkan PAD karena merujuk pada penelitian ini 

dengan meningkatnya PAD maka pemerintah daerah dapat mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat dan provinsi dan meningkatkan 

kemandirian daerah.  

2. Bagi kalangan peneliti dan akademisi diharapkan melakukan penelitian 

yang sama dengan melakukan beberapa hal yakni: 



113 
 

 
 

a. Penggunaan variabel-variabel lain yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan seperti pinjaman daerah dan pajak daerah. 

b. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan rasio lain dalam menilai 

kinerja keuangan pemerintah seperti rasio efektifitas atau efisiensi 

agar dapat lebih menginterprestasikan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

c. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan LKPD terbaru seperti 

tahun 2010 sampai tahun 2012 dan menggunakan populasi seluruh 

kabupaten/kota di Republik Indonesia sehingga dapat lebih 

menggambarkan kondisi di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


