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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN  

DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel PAD terhadap 

pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota Yogyakarta. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara variabel DAU terhadap pengalokasian 

belanja modal di Kabupaten/Kota Yogyakarta. 

3. Terdapat pengaruh positif signifikan variabel DAK terhadap 

pengalokasian belanja modal.  

4. Secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Melihat pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal maka sebaiknya 

pemerintah lebih meningkatkan anggaran PAD dan DAK yang di 

proporsikan ke anggaran belanja modal.  

2. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara 

langsung tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah 
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daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke 

anggaran belanja modal.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-

ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti 

penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya, maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan 

ekonomi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang 

memiliki ketersediaan data, yaitu 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi D. I. 

Yogyakarta. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk 

kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum 

dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. 

2. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang 

memberikan kontribusi besar terhadap anggaran belanja modal. 

3. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan 

anggaran Belanja Modal. 

4. Dasar Teori tentang Variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal belum 

ada yang sangat spesifik, hanya ada aturan dan undang-undang yang 

mendasari variabel-variabel tersebut. 
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D. Implikasi Riset 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah 

Daerah, maka dari kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam 

bidang Pemerintah Daerah dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasinya adalah: 

1. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian di D. I. Yogyakarta mengenai variabel PAD dan DAK 

yang diduga mempunyai hubungan dengan alokasi belanja modal, yang 

menunjukkan hubungan yang signifikan. Variabel PAD dan DAK 

memberikan kontribusi terhadap variabel belanja modal. Maka dari itu 

diperlukan adanya peningkatan dalam pengelolaan PAD dan DAK oleh 

Pemerintah Daerah. Untuk wilayah D. I. Yogyakarta masalah pengelolaan 

DAU kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. 

Maka dalam mengatasi masalah tersebut,  diperlukan adanya usaha dan 

upaya dari Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan DAU. 

2. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 

pada pemerintah Kabupaten/Kota D. I. Yogyakarta. Maka untuk lebih 

mendalam faktor-faktor apa saja yang turut berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal tersebut, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan pendekatan kuantitatif. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Aspek-

aspek yang diteliti dilakukan dengan penelitian kuantitatif, maka untuk 

lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang turut berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal tersebut. Perlu kiranya dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan pendekatan kuantitatif.  

 

 


