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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana belanja 

modal dan belanja pegawai mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah 

yang ada di Kabupaten Sumatera Selatan pada tahun 2011 sampai dengan 2015. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang diambil 

berikut beberapa kesimpulan tersebut: 

1. Belanja Modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat 

kemandirian di Provinsi Kabupaten Sumatera Selatan pada tahun 2011-

2015. Karena daerah kurang menggali sumber-sumber keuangan yang ada 

di daerahnya masing-masing sehingga daerah kurang mampu untuk 

membiayai sendiri belanja daerahnya contoh dari sumber-sumber 

keuangan itu PAD. 

2. Belanja Pegawai memiliki pengaruh signifikan akan tetapi negatif 

terhadap tingkat kemandirian di Provinsi Kabupaten Sumatera Selatan 

pada tahun 2011-2015. Karena besaran alokasi belanja dalam struktur 

APBD kabupaten di provinsi Sumatera Selatan cenderung lebih banyak 

dialokasikan untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja 

infrastruktur, sehingga mengurangi kemandirian pembangunan daerah. 

3. Belanja Modal dan Belanja Pegawai sebagai variabel independen 

berpengaruh signifikan akan tetapi negatif terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah sebagai variabel dependen pada provinsi Kabupaten di 

Sumatera Selatan. Hal ini dijelaskan bahwa Kabupaten di provinsi 

Sumatera Selatan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah 

dikarenakan alokasi dana kabupaten di provinsi sumatera selatan lebih 

banyak dialokasikan ke belanja rutin dibandingkan untuk infrastruktur 

pelayanan masyarakat. 
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5.2.  SARAN 

5.2.1.  Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah beberapa variabel dari 

pendapatan dan belanja daerah lainnya yang mungkin juga dapat 

mempengaruhi penelitian ini supaya dapat lebih mengetahui apa yang 

menyebabkan terjadinya kemandirian keuangan daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas sampel dalam menguji 

kemandirian keuangan daerah penelitian karena dengan memperluas 

sampel penelitian dapat memungkinkan akan memperlihat faktor 

penyebab terjadinya kemandirian keuangan daerah pada pemerintah 

provinsi sumatera selatan. 

5.2.2.  Saran Untuk Pemerintah 

1. Bagi pemerintah kabupaten di provinsi  sumatera selatan hendaknya dapat 

menggali potensi pendapatan asli daerah agar dapat membiayai kebutuhan 

rumah tangganya sendiri sehingga dapat menurunkan tingkay 

ketergantungan pada pemerintah pusat sehingga kemandirian keuangan 

daerah dapat terlaksana dengan baik. 

 

 


