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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tahun anggaran 2016-2018, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil perhitungan uji t menunjukkan 

variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 

dengan nilai sebesar 54,6%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran 

penting untuk mendanai belanja modal. 

2. Terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal. Berdasarkan hasil perhitungan uji t menunjukkan variabel Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai sebesar 35,3%. 

Hal ini menunjukkan bahwa DAK cukup memiliki peran penting untuk 

mendanai belanja modal. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal dengan 

kontribusi pengaruh yang diberikan yaitu sebesar 89,9%, sedangkan sebanyak 

10,1% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh 

faktor lainnya yang tidak diteliti. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan sejumlah 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi diharapkan mampu menggali sumber-

sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal sehingga PAD terus 

meningkat dari tahun ke tahun dan alokasi belanja modal juga semakin meningkat 

serta dapat terciptanya kemandirian daerah untuk meningkatkan pelayanan misi 

Kota Sukabumi yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas 

dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan ekonomi daerah yang maju 

bertumpu pada sektor perdagangan ekonomi kreatif. publik di daerah sesuai 

dengan visi dan Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengubah 

atau menyesuaikan tarif retribusi dan pajak daerah sesuai dengan perkembangan 

harga dan tingkat inflasi. Penetapan jenis pajak baru sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di Kota 

Sukabumi yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. 

2. Pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah 

penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada 

pemerintah pusat dapat dikurangi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas dan memperbanyak sampel 

serta menambah variabel - variabel yang mempengaruhi pengalokasian anggaran 

belanja modal.  


