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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil uji hipotesis dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh 

pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian 

keuangan daerah yang dijelaskan berikut ini:  

1. Secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota 

di provinsi sumatera selatan. Hal ini menunjukan dengan adanya 

peningkatan Pajak Daerah maka dapat berpengaruh untuk meningkatkan 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan.  

2. Secara parsial variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan. Hal ini menunjukan dengan 

adanya peningkatan Pajak Daerah maka dapat berpengaruh untuk 

meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan.  

3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukan bahwa dana alokasi 

umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu terbukti dari rendahnya 

pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan dana transfer dari 

pemerintah pusat.  

4. Secara simultan Pajak daerah, Retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan 

daerah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
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Selatan. Jadi, baik peningkatan atau penurunan kemandirian keuangan 

daerah karena adanya pengaruh secara bersama – sama atau simultan 

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum 

5.2 Saran 

 Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diperoleh, berikut beberapa saran dari 

penelitian ini: 

1. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah, oleh karena itu pemerintah daerah 

diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan dan pengelolaan pajak 

daerah dan retribusi daerah. Sehingga, dapat meminimalisir penggunaan 

DAU yang berguna dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.  

2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum 

untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, sehingga dengan adanya Pendapatan Asli 

Daerah yang tinggi maka Kemandirian Keuangan Daerah pun juga 

semakin meningkat.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti dana 

perimbangan, pendapatan asli daerah belanja daerah dan sebagainya 

sehingga lebih dapat menjelaskan kemandirian keuangan daerah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti Provinsi lain agar dapat 

dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang berbeda.  


