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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan dan analisis data dengan menggunakan multiple linear regression, 

maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendapatan asli daerah (PAD) menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin 

besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin baik kinerja keuangan 

Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. 

Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukan kemampuan 

kemandirian keuangan pemerintah provinsi dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahannya dan semakin bertambahnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tiap tahunnya di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh Negatif terhadap kinerja keuangan. 

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan 

belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada 

pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk 

menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan 

mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah 

Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari 

pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung 

kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga 

akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) menunjukan 

bahwa secara simultan seluruh variabel independen PAD dan Dana 

Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja 
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Keuangan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD 

dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  

periode 2010-2015. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan akan sangat 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1 Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data laporan 

keuangan yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih 

panjang sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan yang 

diharapkan dan lebih rinci.  

2 Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel 

independen yang berbeda dari penelitian ini yang hanya menggunakan 

variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan (DP) dan menambahkan lebih banyak lagi variabel yang 

sebelumnya peneliti hanya menggunakan dua variabel. 

3 Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel yang 

berbada atau menambahkan sampel yang akan diteliti sehingga hasil yang 

diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

4 Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dalam pengukuran Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti 

Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat 

Desentralisasi Fiskal, Rasio Evektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Indeks 

Kemampuan Rutin. 


