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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Berdasarkan kesimpulan yang didapat dalam penelitian  ini adalah Tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PE_PDRB  terhadap 

Anggaran Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

PAD terhadap Anggaran Belanja Modal. Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel DBH terhadap Anggaran Belanja Modal. Terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel DAU terhadap Anggaran  Belanja Modal. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Anggaran 

Belanja Modal. 

 

Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara 

langsung bertanda negatif terhadap anggaran  belanja modal, sebaiknya 

pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke 

belanja modal. 

 

Melihat pengaruh PAD dan DAK sangat signifikan terhadap belanja modal 

maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran PAD dan DAK yang 

di proporsikan ke anggaran belanja modal. 

 

2.  Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Bagi Hasil, Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan 

terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Lampung. 
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3.  Secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan 

terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Lampung. 

Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan PDRB 

dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat alpha 

5% terhadap anggaran belanja modal di daerah Kabupaten/Kota di Lampung.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yaitu: 

1.  Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang 

memiliki ketersediaan data, yaitu 10 kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Hal 

ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang 

menjadi sampel penelitian, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasi untuk 

seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. 

2.  Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum manakah yang memberikan kontribusi 

besar terhadap anggaran belanja modal. 

3.  Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan 

anggaran Belanja Modal. 

4. Secara Grand Theory yang mendasari Variabel PAD, DBH, DAU, DAK dan 

Belanja Modal belum ada, hanya ada aturan dan undang-undang yang 

mendasari variabel-variabel tersebut. 
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5.3. Saran 

1.  Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau 

menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Lampung atau seluruh 

Indonesia dengan menambah periode pengamatan. 

2.  Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi anggaran belanja modal seperti kebijakan pemerintah daerah. 

3.  Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya 

untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya 

ketergantungan padaPemerintah Pusat bisa dikurangi.Pemerintah Daerah harus 

lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yangdimilikinya dengan cara lebih 

fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, 

dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja 

pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah. 

Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung 

atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran 

belanja modal. 


