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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti baru tetntang 

pengaruhJumlah Penduduk, Belanja Modal, dana transfer pemerintah, 

surplus/defisit anggaran, pendapatan rhadperkapita, pendapatan asli daerah 

dan faktor politik terhadap Pinjaman Daerah. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian ditemukan bahwa  tidak semua 

variabel berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Daerah. variabel Jumlah 

Penduduk, pendapatan perkapita,surplus/defisit anggaran dan pendapatan 

asli daerah merupakan variabel yang tidak berpengaruh terhadap Pinjaman 

Daerah.  

Variabel Jumlah Penduduk tidak mempengaruhi Pinjaman Daerah. hal 

ini dikarenakan peningkatan Jumlah Penduduk tidak selalu sejalan dengan 

peningkatan kebutuhan pelayanan publik yang harus disediakan oleh 

pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Balaguer et.al 

(2013),  Banito dan Fransisko (2004) di spanyol . 

Variabel Pendapatan perkapita dalam peneltian ini  tidak 

mempengaruhi Pinjaman Daerah. hal ini dikarenakan pendapatan per kapita 

yang tinggi belum tentu meningkatkan konsumsi masyarakat yang 

berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Pogoe (1970). 

Variabel  Surplus/defisit anggaran tidak mempengaruhi kebijakan 

Pinjaman Daerah. hal ini dikarenakan pemerintah dalam proses penyusunan 

77 



78 
 

 
 

 

anggaran tidak melihat surplus/defisit namun lebih melihat terhadap 

kebutuhan pelayanan publik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Balaguer et.al (2013), Brusca dan Labrador (1998) dan Mulyono 

(2008). 

Variabel lain yang tidak mempengaruhi Pinjaman Daerah dalam 

penelitian ini adalah Pendapatan asli daerah. hal ini dikarenakan tingginya 

sumber daya yang dimiliki daerah membuat daerah mampu memenuhi 

kebutuhannya tanpa Pinjaman Daerah.Hasil  penelitian tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilaukan oleh Brown (1996), De Mello (2001), Balaguer 

et.al (2013) dan Mulyono (2008). 

Belanja Modal, dana transfer pemerintah dan faktor politik merupakan 

variabel dalam  penelitian ini yang berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah. 

ketiga faktor ini bisa digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan 

Pinjaman Daerah. 

Variabel   Belanja Modal berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah. hal 

ini sesuai dengan teori Belanja Modal yang dikemukakan Abgonyitor 

(1999) yang menyatakan bahwa kestabilan fiskal pemerintah negara bagian 

dapat dicapai jika kebutuhan Belanja Modal terpenuhi dengan pinjaman. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Mulyono (2008) dan 

Balaguer et.al (2013). 

Dana transfer pemerintah mempengaruhi Pinjaman Daerah. hal ini 

dikarenakan transfer pemerintah merupakan jaminan untuk memenuhi 

pengembalian Pinjaman Daerah. hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Benito dan Fransisco (2004), Bird dan Ariel (2000) dan Mulyono (2008). 
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Variabel Faktor politik juga berpengaruh terhadap  Pinjaman Daerah. 

hal ini dikarenakan faktor politik dalam koalisi partai di dewan menjadi 

faktor penentu apakah kebijakan pinjaman disetujuai atau tidak. Temuan 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Balaguer et.al (2013).Ashworth et.al 

(2005) dan Geys (2007)  

 

6.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah; (1) waktu 

pengamatan penelitian yang hanya 3 tahun yaitu tahun 2012,2013 dan 2014. 

Hal ini dikarenakan tidak semua kabupaten dan kota di Jawa Timur 

memiliki Pinjaman Daerah pada waktu tertentu. (2) Populasi dari penelitian 

ini dibatasi pada kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga penelitian ini 

belum dapat di generalisasi ke semua kota/kabupaten di seluruh wilayah 

Indonesia. 

Saran atau rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut; (1)Diperlukannya penambahan waktu pengamatan. 

setidaknya secara jangka panjang, Sehingga kekuatan hubungan antar 

variabel dapat diestimasi lebih baik lagi. (2) Penelitian kedepan perlu 

menambahkan variabel lain selain variabel yang berhubungan  dengan 

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan variabel keuangan, seperti 

memasukkan faktor-faktor organisasional dan manajerial, sehingga variabel 

dependen dapat digambarkan dengan baik.  

 

 




