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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bangka tahun 2014-2018. Berdasarkan 

hasil pengujian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah pemerintah kabupaten Bangka tahun 2014-2018. Pernyataan 

ini mengindikasikan semakin tinggi pajak daerah yang diterima oleh 

pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah 

yang diterima sehingga tingkat kemandirian keuangan suatu daerah juga akan 

semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. 

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka tahun 2014-2018. 

Pernyataan ini mengindikasikan semakin tinggi retribusi daerah yang diterima 

oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli 

daerah yang diterima sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga 

akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka 

tahun 2014-2018. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi hasil pengelolaan 
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kekayaan daerah yang dipisahkan diterima pemerintah daerah maka akan 

semakin tinggi pula pendapatan asli daerah yang diterima sehingga tingkat 

kemandirian keuangan suatu daerah juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka. Hal ini 

mengindikasikan semakin tinggi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

diterima pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli 

daerah yang diterima sehingga tingkat kemandirian keuangan suatu daerah 

juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang diperoleh, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2014-2018, sehingga hasil penelitian 

relatif tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yang 

mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga terdapat variabel 

independen lain yang belum mampu dijelaskan yang kemungkinan akan 

memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. 
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5.3. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka ada 

beberapa saran yang peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Penelitan selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian. 

Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian agar tidak hanya 

terfokus di satu objek penelitian saja supaya dapat membandingkan 

perbedaan antara objek penelitian yang satu dengan yang lainnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menambah jumlah 

sampel penelitian karena mengingat penelitian ini yang hanya menggunakan 

sampel penelitian dari tahun 2014-2018. 

3. Pada penelitian ini variabel independen hanya memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen sebesar 41,6%, berarti ada pengaruh sebesar 58,4% dari 

variabel-variabel lain di model ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti juga pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk ke dalam 

model regresi pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 


