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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil pembahasan 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara parsial hasil penelitian diperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan melihat 

hasil t hitung > t tabel yakni 45708.074 > 2.36462 dengan signifikasi 

0,000 < 0,05 yang berarti semakin tinggi dana alokasi umum dan 

pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah maka akan 

menurunkan pengalokasian belanja modal daerah tersebut. 

2.  Secara parsial hasil penelitian diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan melihat 

hasil t hitung  > t tabel yakni -42184.834 >2.36462 dengan signifikasi 

0,000 < 0,05 yang berarti semakin tinggi dana alokasi umum dan 

pendapatan asli daerah yang diterima oleh daerah maka akan 

menurunkan pengalokasian belanja modal daerah tersebut.  

3. Secara parsial hasil penelitian diperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Dengan hasil t hitung 

> t tabel yakni 45708.074 >2.36462, signifikasi 0,000 < 0,05 Hal  ini 

berarti semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah 

maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh 

daerah tersebut.  

4. Secara simultan variabel DAU, DAK, PAD berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. Dengan melihat hasil F hitung > F tabel yakni 

15,057>4,07 dengan signifikasi 0,000 < 0,05 Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi DAU, DAK, PAD yang diterima oleh daerah maka 

semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah 

tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh DAU, DAK, PAD 

terhadap belanja modal, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya menggunakan satu kota saja, yaitu Kota Palembang. 

Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan Kabupaten/Kota di Provinsi. 

Sehingga dapat membandingkan pengaruh dari variabel tersebut antara 

satu Kabupaten/Kota lain. Sehingga hasil penelitian yang  didapat  

memiliki  cakupan  yang  lebih  luas. 

2.  Variabel  yang  digunakan  dalam penelitian akan datang diharapkan lebih 

lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen non-

keuangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk dan kebijakan 

pemerintah atau kondisi makro ekonomi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan biasa menganalisis dengan baik, agar hasil 

dari penelitian bisa menjadi masukan positif kepada pemerintah daerah. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih kreatif dan inovatif . 

  

 

 


