
83 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja 

pembangunan. Dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah mempengaruhi besarnya belanja pembangunan yang 

dikeluarkan. 

2. Belanja Pembangunan tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Belanja pembangunan yang digunakan akan lebih bermanfaat apabila 

digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastuktur pelayanan publik 

yang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.  

3. Belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Besarnya belanja pembangunan yang digunakan diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat 

partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD. 

4. Belanja Pembangunan tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan per kapita. 

Alokasi belanja modal yang digunakan dengan tepat untuk pengembangan 

infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas 
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penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  mempunyai pengaruh terhadap pendapatan per 

kapita. Pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah itu, Bati (2009). Daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat 

pendapatan per kapita yang lebih baik. 

6. Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan per 

kapita. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi, Harianto (2007). Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang 

meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan 

meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya 

pandapatan per kapita. 

 

5.2 Rekomendasi  

Terkait temuan analisis dan keterbatasan penelitian diatas, dapatlah dikemukakan 

saran sebagai berikut:  

1. Diharapkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel yang lebih banyak 

dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Pada penelitian selanjutunya dapat memperluas daerah yang diteliti, tidak hanya 

terfokus pada daerah kabupaten di Jawa Timur saja. 
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3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjang, misalnya lima tahun. 

4. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat menambah variabel baru yang 

dapat membrikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, 

misalnya variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). 


