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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Pengujian secara simultan atau secara bersama-sama menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Pertumbuhan 

ekonomi PDRB secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Daerah dan memberikan kontribusi yang sangat kuat 

terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 99%.  Jika variabel PAD, 

Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah ditingkatkan, maka akan diikuti 

dengan meningkatnya alokasi belanja daerah dan sebaliknya. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin memungkinkan daerah 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja didaerahnya. Besarnya 

Pendapatan Asli Daerah atau perubahan penggunaan anggaran PAD akan 

mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah 

belanja daerah pada setiap tahunnya.  

3. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan. Hal ini berarti apabila dana perimbangan mengalami 

kenaikan penggunaan anggaran, maka belanja daerah juga mengalami 

kenaikan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah guna mengatasi perbedaan fiskal dan 

memenuhi kebutuhan daerah melalui belanja daerah. Dana perimbangan 

yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah pada 

Kabupaten/kota di Sumatera Selatan terlihat jelas dengan besarnya dana 

perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap 

belanja daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan 
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PDRB pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami 

penurunan, sedangkan alokasi belanja daerah  meningkat setiap tahunnya. 

Penggunaan dana belanja daerah yang terus meningkat setiap tahunnya 

disebabkan oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk memenuhi 

kewajibannya dalam memenuhi belanja pegawai dan pembangunan 

infrastruktur sesuai pembangunan nasional yang berasal dari DAU dan 

DAK.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan pada butir 5.1, beberapa saran atau masukan yang 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang 

ada guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  sehingga tidak 

bergantung pada dana transfer yang terlalu besar dari pemerintah pusat. 

2. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan dana perimbangan seefektif 

mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat/publik. 

3. Pemerintah diharapkan dapat menggunaan anggaran belanja daerah 

sesuai dengan prioritas kebutuhan daerahnya. 

4. Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai 

yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai 

daripada kuantitasnya sehingga Pemerintah daerah bisa lebih menekan 

anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar 

Pemerintah Daerah. 

 


