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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah yang dipengaruhi Belanja Modal dan Pajak Daerah Pemerintahan 

Daerah (Survey pada Enam Kabupaten yang ada di Jawa Barat Tahun Anggaran 2015-

2019), maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, 

sekaligus memberikan saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1) Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

pada enam Kabupaten di Jawa Barat periode 2015-2019. Besarnya Belanja 

Modal akan diikuti dengan meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi Belanja Modal maka 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang dicapai pemerintah daerah akan 

semakin meningkat begitupun sebaliknya. 

2) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

pada enam Kabupaten di Jawa Barat periode 2015-2019. Besarnya Pajak 

Daerah akan diikuti dengan meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi Pajak Daerah maka 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang dicapai pemerintah daerah akan 

semakin meningkat begitupun sebaliknya. 
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5.2 Saran  

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang di pengaruhi oleh Belanja Modal, dan 

Pajak Daerah maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan 

oleh enam Kabupaten di Jawa Barat periode 2015-2019 sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah di Kabupaten 

Jawa Barat terkait:  

1) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pemerintah 

daerah harus berupaya meningkatkan Belanja Modal terutama menggali 

potensi pengalokasian dana dalam rangka membiayai kegiatan dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan 

publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini menandakan bahwa 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah suatu instansi/pemerintah telah 

terlaksana dengan baik.  

2) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pemerintah 

daerah harus berupaya meningkatkan Pajak Daerah terutama untuk lebih 

mengoptimalkan potensi daerahnya, untuk menambah penerimaan daerah 

sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran-
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pengeluarannya sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat bisa dikurangi. Hal ini menandakan bahwa Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah suatu instansi/pemerintah telah terlaksana 

dengan baik. 

5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan 

disiplin ilmu akuntansi sektor publik, serta berkontribusi dalam pengembangan 

penelitian khususnya mengenai Belanja Modal, Pajak Daerah, dan Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi 

para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi pemerintah. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Saran untuk peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian, 

sehingga dapat melihat kecenderungan yang akan tejadi dalam jangka panjang 

sehingga akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Diharapkan pula 

untuk menambahkan objek penelitian menjadi lebih luas, agar dapat menjadi 

infromasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 


