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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uji hipotesis dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja modal akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan asli 

daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja modal 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan, dapat 

artikan apabila Pendapatan asli daerah naik maka belanja modal 

turun ini di sebabkan kesenjangan fiskal tersebut muncul karena 

adanya keterbatasan sumber dan kewengan penerimaan daerah yang 

lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana 

perimbangan dalam rangaka menciptakan keadilan dalam pembagian 

sumber daya bagi kepentingan nasional dan daerah hasil penelitian 

ini di dukung oleh andri widianto (2015). 

2. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan transfer 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal 

Kabuupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

3. secara simultan Pendapatan asli daerah dan Pendapatan transfer 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja modal pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Nilai R² sebesar 0,869 atau 86,9%. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen Pendapatan asli daerah dan Pendapatan transfer dalam 

menjelaskan variabel dependen yaitu, Belanja modal adalah sebesar 

86,9% sedangkan 13,1% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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s5.2 Saran 

 Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diperoleh, berikut beberapa saran 

dari penelitian ini: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap belanja modal hal 

ini bisa dikatakan baik karena untuk memberikan pelayanan publik 

agar tidak adanya kesenjangan antar berbaga daerah akan tetapi 

pendapatan daerah berpengaruh negatif secara signifikan hal ini 

harus diperhatikan karena dengan di bantunya pemberiaan transfer 

dari pusat seharusnya pendapatan dan belanja modal berpengaruh 

positif terhadap belanja modal  dikarenakan dengan banyak nya dana 

transfer di berikan maka harus ada nya penambahan yang pesat 

khusus nya di belanja modal apabila belanja modal meningkat maka 

akan banyak investor akan datang utuk menanamkan modal sehingga 

pendapatan asli daerah di setiap kabupaten/kota sumatera selatan 

akan meningkat secara pesat dan merata 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambahkan jumlah sampel dan periode penelitian yang lebih 

panjang, sehingga dapat diperoleh generalisasi dan hasil yang lebih 

relevan dari penelitian tersebut. Selain itu, Menambahkan variabel 

lain yang dapat mempengaruhi belanja modal , seperti dana 

perimbangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan sebagainya 

sehingga lebih dapat menjelaskan belanja modal. 

 


