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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Uraian dari permasalahan, landasan teori, hasil penelitian dan analisisnya 

telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam penelitian ini menyimpulkan 

hasil temuan penelitian, sebagai berikut: 

1. Belanja Modal berpengaruh secara langsung positif terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). Artinya adanya peningkatan belanja modal oleh Pemerintah 

Kota Depok akan berakibat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

Kota Depok. 

2. Investasi berpengaruh secara langsung dan positif terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). Artinya adanya peningkatan investasi akan berakibat terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah Kota Depok. 

3. Belanja Modal dan Investasi berpengaruh secara langsung dan positif 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Artinya adanya peningkatan investasi 

akan berakibat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Depok. 

Kesimpulan diatas menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah Kota Depok, dapat dilakukan melalui peningkatan belanja modal dan 

peningkatan investasi.    
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B. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pendapatan asli 

daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi pemerintah Kota Depok 

dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan kemandirian 

fiskal, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara 

mengggali potensi yang ada di Kota Depok.  

Merujuk pada hasil penelitian, peningkatan pendapatan asli daerah dapat 

dilakukan melalui belanja modal oleh pemerintah daerah dan investasi. Belanja 

modal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dapat digunakan untuk 

membangun sarana dan prasarana infrastruktur kota. Dengan adanya sarana dan 

prasarana infrastruktur yang mendukung maka pemerinta Kota Depok bisa 

menggali potensi daerah yang ada secara maksimal. Belanja modal yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Depok bisa berupa pembangunan gedung untuk 

pelayanan dan keyamanan serta kebutuhan masyarakat, perbaikan jalan untuk 

memperlancar aktivitas masyrakat serta distribusi barang dalam aktivitas 

ekonomi, pembelian peralatan dan mesin untuk meningkatkan produksi dan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Hasil penelitian telah memberikan implikasi bahwa untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah dibutuhkan belanja modal untuk pembagunan sarana dan 

prasarana infrastruktur. Sebagai faktor utama dari kemandirian fiskal, pendapatan 

asli daerah sangat diharapkan mampu membiayai roda pemerintahan Kota 

Depok. 
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Investasi juga merupakan faktor yang sangat penting bagi pemerintah Kota 

Depok. Dengan adanya investasi maka kegiatan ekonomi akan meningkat. 

Investasi akan menimbulkan dampak positif bagi kegiatan perekonomian Kota 

Depok yaitu dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Investasi yang ditanamkan 

bisa dalam bentuk investasi barang atau investasi residensial. Investasi yang 

dianamkan  oleh investor hendaknya tidak hanya menguntungkan pemilik modal 

saja tetapi juga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah Kota Depok. 

Setelah diuraikan di atas tentang berbagai implikasi penelitian, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat implikasi kebijakan dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kota Depok. Implikasi kebijakan dari pemerintah Kota 

Depok adalah diperlukan berbagai kebijakan melalui peningkatan belanja modal 

dan investasi. 

Depok sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor telah 

berkembang pesat. Sebagai kota otonom, kemajuan tersebut diikuti dengan 

dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu implikasi hasil penelitian 

ini adalah dapat memberikan acuan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

melalui belanja modal pemerintah kota dan investasi swasata. 

Melalui upaya ini, diharapkan Kota Depok mampu menjadi kota mandiri 

secara keuangan dengan tidak banyak tergantung dari bantuan transfer 

Pemerintah Pusat dan Provinsi. 
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C. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi di atas maka dapat disampaikan 

saran – saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja modal dapat dilakukan melalui: 

a. Melakukan pendataan secara akurat mengenai kebutuhan – kebutuhan 

fasilitas publik yang dibutuhkan sehingga Pemerintah Kota Depok bisa 

mengalokasikannya dalam APBD. 

b. Memperbaiki dan mambangun fasilitas publik yang masih kurang seperti 

jalan, kantor pelayanan masyarakat dan lain – lain. 

2. Untuk meningkatkan investasi di Kota Depok dapat dilakukan melalui: 

a. Memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus izin untuk 

berinvestasi supaya investor tertarik khususnya investor domestik yang 

jumlah investasinya masih sangat kecil dibandingkan investor asing. 

b. Memperbaiki infrastruktur penunjang seperti jalan sehingga investor 

mudah untuk akses aktifitas perusahaannya. 

c. Melakukan pengawasan kepada pegawai untuk meminimalisir 

penyelewengan kekuasaan dalam pengurusan investasi sehingga 

menimbulkan efek jera dan diharapakan iklim investasi menjadi membaik. 

d. Mengembangkan potensi daerah pinggiran Kota Depok dengan melakukan 

pembangunan infrastruktur untuk menarik investor.  

3. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Depok dapat dilakukan 

melalui: 
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a. Meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah dengan cara 

memberikan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi sehingga 

tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi. 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Depok untuk membayar pajak 

dengan memberikan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh. 

c. Meningkatkan potensi pajak yang belum optimal seperti pajak reklame dan  

pajak hotel yang belum sepenuhnya ditaati oleh pengusaha dengan 

melakukan pendataan dan pengawasan dalam pemberian izin usaha. 

4. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Depok, maka yang dapat 

dilakukan Pemerintah Kota Depok adalah dengan meningkatkan alokasi 

belanja modal dan meningkatkan investasi dengan menarik investor asing 

maupun domestik untuk berinvestasi di Kota Depok. 

 


