
121

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengenai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

struktur Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2013. Hasil penelitian menemukan 

bahwa:

1. Setelah dilakukan pengujian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu pada persentase belanja 

langsung. Hal ini karena terdapat faktor yang lebih dominan dibanding 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata–

rata PAD di Jawa Timur pada tahun 2010-2013 masih dibawah 15%. 

Meskipun PAD mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi PAD belum 

mampu untuk membiayai semua komponen belanja daerah. Ketidakmampuan 

PAD disebabkan oleh masih kurangnya pengelolaan sumber daya atau 

kekayaan yang menjadi komponen PAD yang ada di daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalkan penerimaan PAD 

untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Semakin besar PAD, maka 

tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah terutama belanja daerah akan semakin tinggi untuk melaksanakan 

program dan kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik dari pemerintah 

daerah ke masyarakat. Keunggulan ini akan membuat pemerintah daerah 
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untuk meminimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga 

pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam menjalankan otonomi daerah.

2. Setelah dilakukan pengujian, Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan 

pengaruh positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu pada persentase 

belanja tidak langsung, persentase belanja operasi, persentase belanja modal, 

persentase belanja tak terduga, dan persentase belanja transfer. Hal ini 

memberikan bukti bahwa DAU masih memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap belanja daerah. Meskipun DAU dari tahun 2010-2013 mengalami 

penurunan, tetapi kontribusi DAU ke daerah masih tinggi yaitu diatas 50%.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus terus menggali informasi mengenai 

semua potensi di daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah yang ada, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu 

bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar dana 

transfer (DAU) yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah 

juga akan semakin tinggi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada 

di daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan 

dana transfer dari pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-

cita serta harapan untuk meningkatan pelayanan pada masyarakat yang 

disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dapat terwujud 

dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan 

APBD yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah tahun 2010-2013, sehingga aspek-aspek perilaku pemerintah daerah

tidak ikut dilibatkan dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan 

kebijakan belanja, efektifitas penyerapan PAD dan efisiensi dalam 

penggunaan pendapatan daerah seperti PAD maupun DAU untuk Belanja 

Daerah.

2. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi linear berganda. Seharusnya model analisis menggunakan kaidah yang 

variabel independen lebih dari satu dan variabel dependen lebih dari satu. Jika 

menggunakan kaidah tersebut, kemungkinan hasil penelitian akan berbeda.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa 

masukan antara lain :

1. Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi

a. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian, pada variabel independen (selain DAU dan 

PAD), seperti menambahkan variabel independen (ukuran atau jenis 

penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan 

seperti kebijakan pemerintah, dll). 
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b. Untuk penelitian berikutnya agar memasukkan aspek perilaku Pemda 

dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, serta 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

c. Bagi akademis disarankan dapat memotivasi para peneliti khususnya pada 

bidang akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan negara, agar 

penelitian dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan bukti 

empiris yang cukup akurat dan bisa mendalami kandungan informasi dari 

sebuah laporan anggaran yang dikaitkan dengan disiplin atau cabang ilmu 

lainnya agar memberikan kontribusi pada khususnya di bidang akuntansi, 

serta pada masyarakat dan negara.

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Untuk mengurangi masalah ketergantungan pemerintah daerah yang besar 

terhadap DAU, maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali 

sumber-sumber PAD dengan terus mengoptimalkan pemberdayaan 

sumberdaya yang dimiliki, untuk dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerahnya baik secara intensifikasi maupun extensifikasi sehingga 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU lebih kecil dan diharapkan 

pemerintah daerah lebih kosentrasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah 

yang akan mewujudkan kemandirian daerah.


