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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis penelitian dan pengujian regresi berganda 

dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:  

1. Dalam rangka intensifikasi kemampuan keuangan daerah, Pemerintah daerah 

diberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, 

diharapkan dapat mendorong Pemerintah daerah terus berupaya untuk 

mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari Pajak daerah. Pajak 

daerah diharapkan bisa menjadi tulang punggung PAD.   

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah 

(ABD). Sehingga dapat diasumsikan semakin besar Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), maka semakin besar pula Alokasi Belanja Daerah (ABD). Suatu 

daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka Dana Alokasi Umum (DAU) 

yang diperolehnya tinggi. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi  Belanja Daerah 

(ABD). Hal ini dapat dilihat jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) meningkat, maka Alokasi Belanja Daerah (ABD) juga 

akan meningkat. 
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4. Berdasarkan hasil analisis, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Belanja Daerah (ABD) 

ketiganya saling berkaitan. Bila PAD meningkat, maka DAU akan 

mengalami penurunan. Karena DAU digunakan sebagai dana perimbangan 

saja. Bila PAD dan DAU mengalami kenaikan, maka ABD juga akan 

mengalami kenaikan. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran 

kepada : 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung 

• Untuk meningkatkan Alokasi Belanja Daerah (ABD) maka 

Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun 

extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga 

Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang dimiliki semaksimal mungkin. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

• Penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak jumlah 

kabupaten / kota yang akan diuji. Sehingga akan diperoleh sampel 

yang lebih banyak dan lebih akurat. 

• Penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel di luar Kota 

Bandung.  
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Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian 

ini dapat berlaku untuk kabupatan / kota selain Kota Bandung. 

• Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil jangka waktu 

yang lebih lama lagi untuk diteliti. 

• Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel 

independen dalam penelitian diluar Pendapaan Asli Daerah (PAD) 

dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melihat variabel lain yang 

mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah (ABD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


