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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, akan mempengaruhi 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, tidak 

akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  

3. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada penerimaan dana 

perimbangan, akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  

4. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada tingkat 

kekayaan daerah, akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Tingkat 

kekayaan daerah secara bersama- sama berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  Sehingga apabila terjadi kenaikan pada 
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variabel- variabel ini secara bersama-sama akan mempengaruhi kinerja 

keuangan pemerintah daerah.  

5.3     Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah 

diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menguji sebagian dari komponen dari penerimaan 

daerah  yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan 

tingkat kekayaan daerah. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

variabel independen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah, misalnya ukuran penerimaan pemerintah daerah, atau 

komponen dari pengeluaran daerah, dan variabel non keuangan, seperti 

ukuran pemerintah dan ukuran legislatif.  

2. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat 

menggunakan pengukuran Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan 

Daerah. untuk penelitian selanjutnya, dapat mengunakan pengukuran lain 

seperti  Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal, Rasio Evektifitas, Rasio 

Efisiensi, dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin.  

3. Penelitian ini menggunakan rentang waktu yang selama 5 tahun. Untuk 

penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu  penelitian 

yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang relevan. 
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4. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada pemerintah daerah  

Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, maka saran untuk penelitian 

berikutnya tidak hanya meneliti kabupaten/kota di Provinsi Riau saja 

namun dapat meneliti atau menambah kabupaten/kota yang lain. 


