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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

A. Simpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

tentang Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

3. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

5. Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen yaitu 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 

dana alokasi khusus. 
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B.  Saran 

       Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan tersebut maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi belanja modal. 

2. Penelitian berikutnya disarankan agar lebih memperbanyak kabupaten 

dan kota yang akan diuji seperti kabupaten dan kota yang ada di 

Kalimantan, Sumatra, atau Sulawesi, bahkan seluruh kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia. 

3. Penelitian berikutnya sebaiknya periode waktu  penelitian hendaknya 

lebih diperbanjang perbedan waktunya (lag) untuk mengetahui 

kecendrungan dalam jangka panjang. 

C. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini objek dari penelitian hanya pada kabupaten dan 

kota di provinsi Maluku utara. 

2. Dalam penelitian ini rentang waktu yang digunakan hanya lima tahun. 

3. Variabel yang mempengaruhi anggaran belanja modal hanya 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, 

sedangakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh sama sekali 

terhadap anggaran belanja modal.   

4. Penelitian ini hanya menggunkan 4 ( empat ) variabel bebas saja yaitu 

pertumbuhan ekonomi , pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 
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dana alokasi khusus serta belanja modal sebagai variabel yang terokat 

akan di pengaruhi 

D. Implikasi penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain: 

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah dalam membuat kebijakan berkaitan dengan penggunaan anggaran 

yang berasal dari pendapatan asli daerah, yang merupakan pendelegasian 

dari rakyat kepada pemerintah agar dapat digunakan sebaik baiknya demi 

kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan negara. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sehingga  

dana transfer berupa DAU dan DAK dari pemerintah pusat lebih 

dimanfaatkan pada hal- hal produktif demi kesejahteraan rakyat. 

3. Bagi penulis, dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, 

dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal 

sebagai variabel pemediasi. 

4. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi penelitian 

berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 

 


