BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat periode 20162018, dimana semakin besar Pajak Daerah maka akan semakin tinggi
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, begitupun sebaliknya semakin
rendah Pajak Daerah maka Kinerja Keuangannya akan semakin menurun.
Besaran pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan dapat
diinterprestasikan dalam kategori sangat kuat namun masih terdapat gap
penerimaan pajak daerah yang belum optimal yaitu kesadaran dan
kepatuhan

masyarakat

dalam

membayar

pajak,

hal

ini

sangat

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.) Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat periode 20162018, dimana semakin besar Dana Perimbangan maka akan semakin rendah
Kinerja

Keuangan,

begitupun

sebaliknya

semakin

rendah

Dana

Perimbangan maka akan semakin meningkat Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah. Besaran pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan
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dapat diinterpretasikan dalam kategori sedang namun masih terdapat gap
belum optimalnya realisasi dana perimbangan karena sulit untuk diprediksi
sehingga realisasi dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan
pemerintah pusat, hal ini sangat mempengaruhi kinerja keuangan
pemerintah daerah.
5.2

Saran

5.2.1 Saran Praktis
Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh
pajak daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
di provinsi Jawa Barat, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1.) Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kinerja keuangannya
dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yaitu melakukan
sosialisasi pajak untuk mengingatkan kesadaran para wajib pajak
sehingga pajak daerah dapat terealisasi sesuai target dan dapat
memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah
sehingga pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhannya secara
mandiri.
2.) Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan kinerja keuangan
dengan mengoptimalkan dana perimbangan yaitu berkoordinasi secara
intens dengan pemerintah pusat agar dana perimbangan dapat terealisasi
sesuai target, selain itu pemerintah daerah perlu meningkatkan
pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana
perimbangan agar dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri seperti
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menciptakan destinasi wisata yang baru untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah nya.
5.2.2 Saran akademis
1.) Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian
dengan metode yang sama namun dengan variabel yang berbeda seperti
Retribusi Daerah, Belanja Modal dan lainnya agar diperoleh kesimpulan
yang mendukung teori dan konsep dapat diterima secara umum.
2.) 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
Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan serta sebagai
masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam
ilmu ekonomi

