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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1   Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini menunjukkan variabel pajak daerah, retribusi 

daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh 

positif terhadap belanja pendidikan. Secara parsial pajak daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan 

sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan. 

Retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan, hal ini 

menunujukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkan 

potensi yang ada pada masing – masing daerah untuk dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya. Dari ke empat variabel independen  yang terdiri dari 

dua pendapatan dana transfer pemerintah pusat dan  dua sektor pendapatan asli 

daerah ,satu variabel independen dari sektor penadapatan asli daerah yang tidak 

berpengaruh positif, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, 

yang diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah yang dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. Serta pengawasan yang lebih terhadap proses 

pemungutan pendapatan asli daerah guna meminimalisir kecurangan yang 

dilakukan oleh oknum – oknum yang dapat berdampak negatif pada berkurangnya 

pendapatan asli daerah. 
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5.2    Keterbatasan Penelitian 

penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan. Beberapa keterbatasan ini diantaranya : 

1. Periode penelitian ini hanya dari tahun 2011 -  2014 dan menggunakan 47  

sampel kabupaten/kota di pulau Jawa. 

2. Variabel yang digunakan dalam penilitan empat, dan menggunakan metode 

penelitian yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya. 

 

 

5.3    Rekomendasi 

Agar penelitian selanjutnya lebih baik maka diharapkan 

1. Menambah periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih relevan, 

menambah jumlah sampel dan mengganti obyek sampel dari pulau Jawa ke 

pulau di Indonesia lainnya yang berpotensi untuk dijadikan objek sampel. . 

2. variabel yang digunakan diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan 

menambah variabel independen lain baik ukuran maupun sumber-sumber 

penerimaan pemerintah daerah lainnya dan menggunakan metode penelitian 

yang berbeda. 

 


