
69

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah

daerah kabupaten/kota 2012.

2. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota 2012.

3. Pajak daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap

belanja modal.

4. Antara variabel pajak daerah, dana alokasi umum terhadap belanja modal

memiliki hubungan positif dengan nilai koefisien korelasi R adalah 0,808.

5. Pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki koefisien determinasi sebesar

64,3%. Hal ini berarti pajak daerah dan DAU mempengaruhi belanja modal

sebanyak 41%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh sumber penerimaan lain

pemerintah daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dll.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pajak daerah dan

dana alokasi umum memiliki pengaruh dengan jumlah alokasi belanja modal

pemerintah daerah. Dengan demikian, implikasi yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian ini diantaranya adalah :
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1. Pajak daerah dan dan alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja

modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan pajak

daerah dan dana alokasi umum, maka semakin tinggi pula alokasi belanja

modal guna pembangunan pemerintah daerah.

2. Pajak daerah dan dana alokasi umum memiliki hubungan yang cukup

signifikan dengan jumlah belanja modal. Namun, bukan hanya pajak daerah

dan dana alokasi umum saja yang dapat mempengaruhi jumlah alokasi

belanja modal pemerintah daerah. Selain faktor diatas masih banyak faktor

lain belanja modal seperti retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam

pengalokasian belanja modal dalam APBD, dll.

3. Dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal tidak hanya

pajak daerah dan belanja modal saja, maka pemerintah daerah juga harus

memperhatikan faktor – lain tersebut diatas untuk mendukung pembangunan

daerah dan terciptanya kesejahteraan di masyarakat di daerah secara merata.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah

sebaiknya lebih rajin dalam melaporkan laporan realisasi anggaran kepada

pihak yang berkepentingan, karena laporan realisasi anggaran dapat dijadikan

sumber penelitian dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
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2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih

lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik

ukuran – ukuran atau jenis – jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya,

maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro

ekonomi.

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas misalnya

kabupaten/kota se-Indonesia atau dapat membandingkan kondisi Pulau Jawa

dengan luar Pulau Jawa.
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