BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh
Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018, 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) Retribusi daerah memiliki korelasi positif dan berpengaruh
signifikan terhadap Belanja modal pada Kabupaten dan
Kota di Provinsi Jawa Barat. Besarnya Retribusi daerah akan
diikuti dengan meningkatnya Belanja modal. Hal tersebut
disebabkan karena semakin tinggi Retribusi daerah maka
Belanja modal yang dicapai pemerintah akan semakin
meningkat begitupun sebaliknya.
2) Dana Alokasi Umum memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan
terhadap Belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
Besarnya Dana Alokasi Umum akan diikuti dengan meningkatnya Belanja
modal. hal tersebut dikarenakan semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka
semakin tinggi Belanja modal dan begitu pula sebaliknya.
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5.2

Saran
Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang

Analisis Belanja Modal yang di pengaruhi oleh Retribusi Daerah dan Dana
Alokasi Umum, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat
digunakan oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2018
sebagai berikut :
5.2.1

Saran Praktis

Bagi Perusahaan :
1) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal. Pemerintah daerah harus berupaya
meningkatkan PAD terutama menggali potensi retribusi daerah secara
terus menerus dan berkelanjutan dengan memperluas objek penerimaan
retribusi daerah. Dengan adanya peningkatan retribusi daerah diharapkan
pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal yang
nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan
pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat
2) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Agar Dana Alokasi
Umum dari tahun ketahun tidak terus meningkat Sebaiknya daerah harus
lebih bisa menggali dan mengoptimalkan potensi daerahnya agar daerah
tersebut mandiri dan tidak terlalu bergantung dengan dana alokasi umum
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yang diteria dari pusat , sehingga dana alokasi umum dari tahun ketahun
tidak terus meningkat. Penurunan belanja modal akan menghambat
pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut, maka dari itu untuk
menutupi kekurangan belanja modal pemerintah harus menggunakan dana
alokasi umum se efektif dan efisien mungkin guna pemetataan
pembangunan di daerahnya.
5.2.2
1)

Saran Akademis
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 Retribusi Daerah,
Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, serta sebagai masukan dan
tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi
keuangan.

2)

Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian
dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel
yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan
konsep diterima secara umum.

