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BAB V 

SIMPULAN,  KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai 

pengaruh pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan 

luas wilayah terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi 

sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan 

hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 

modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017. 

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017 

3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 

belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-

2017. 

4. Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 

modal luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal 

pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2016-2017. 

5. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah 

terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di 

Indonesia tahun 2016-2017. 
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6. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi 

daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota 

di Indonesia tahun 2016-2017. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti. Adapun keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:   

1. Periode penelitian yang relatif pendek, yaitu tahun 2016 sampai dengan 

2017. 

2. Faktor-faktor penentu belanja modal hanya bersumber dari pajak daerah, 

retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah dan pertumbuhan 

ekonomi sehingga diperlukan adanya tambahan variabel lain yang terkait 

dengan belanja modal.  

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, adapun saran-

saran yang penulis berikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia diharapkan agar 

lebih mampu dalam menggali potensi daerahnya khusunya pada retribusi 

daerah. Peningkatan retribusi daerah akan membuat pemerintah daerah 

lebih mandiri dalam mendanai semua kebutuhan daerah khususnya pada 

belanja modal. 
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2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah periode 

pengamatan yang lebih panjang dan melakukan pergantian model 

intervening didalam penelitiannya. 

3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang berhubungan dengan belanja modal, seperti DAU, 

DBH, jumlah penduduk, silpa dan lain-lainnya. 

 

 


