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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang telah di 

analisis , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X1 

Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu Belanja Modal. Kemandirian daerah berpengaruh 

terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi tingkat kemandirian 

suatu daerah maka daerah dapat dikatakan mandiri atau tidak 

bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga daerah dapat memenuhi 

kebutuhan pengelolaan belanja modal dengan optimal. 

b. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X2 

Ketergantungan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Belanja Modal. Ketergantungan daerah 

berpengaruh terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi rasio 

ketergantungan suatu daerah maka daerah tidak dapat membiayai 

sendiri kebutuhan daerah tersebut sehingga bergantung kepada 

pemerintah pusat dalam memenuhi pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki dan pengelolaan Belanja Modal masih dapat terpenuhi melalui 

bantuan dari pemerintah pusat.  

c. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel X3 

Efektivitas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

Belanaja Modal. Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Tingkat Efektivitas yang besar tidak menentukan pemerintah daerah 

akan mengalokasikan keuangan daerah untuk Belanja Modal karena 

walaupun kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan 
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anggaran cukup efektif tetapi tidak mempengaruhi alokasi untuk belanja 

modal daerah tersebut.  

2. Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel independen yaitu Kemandirian, Ketergantungan, dan 

Efektivitas berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Belanja Modal. 

Belanja Modal pemerintah daerah tersebut mengalami peningkatan atau 

penurunan karena adanya pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari 

ketiga variabel yaitu Ketergantungan, Kemandirian, dan Efektifitas terhadap 

belanja modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut 

saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu: 

1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan 

dalam pengalokasian belanja modal, hendaknya tidak hanya mengandalkan 

data indikator kinerja keuangan mengenai rasio kemandirian, rasio 

ketergantungan dan rasio efektivitas, tetapi perlu juga memperhatikan fakor-

faktor lain dalam hubungannya dengan belanja modal yaitu dengan 

menganalisis pertumbuhan pendapatan lainnya seperti rasio derajat 

desentralisasi, rasio efisiensi, rasio derajat kontribusi BUMD, dan faktor 

lainya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel di 

luar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga 

menambah periode penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan 

hasil yang diperoleh akan lebih baik. 


