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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendapatan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara umum 

mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif. Hal ini dapat 

dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan. 

2. Selisih aggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari 

tahun anggaran 2011-2015 terdapat selisih anggaran bersaldo positif, 

yaitu yang berarti bahwa kinerja pendapatan diPemerintah Kabupaten 

Kulon Progo baik. 

3. Hubungan tingkat  kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria 

intruktif. Kemandirian keuangan daerah kabupaten Kulon Progo masih 

sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan 

pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Hal ini terlihat dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya pada rasio kemandirian keuangan daerah yang 

menunjukkan bahwa dalam 5 periode yaitu tahun anggaran 2011 

sampai dengan 2015 masih berada dalam kisaran 0% - 25% . Ini 

menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan 

daam pengelolaaan keuangan daerah kabupaten Kulon Progo. 
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4.  Tingkat efektivitas pengelolah keuangan daerah  kabupaten Kulon 

Progo terbilang sangat efektif. Hal ini terlihat dari hasil analisis rasio 

Efektivitas yang ada pada bab sebelumnya yaitu bab 4. Karena selama 

5 periode penerimaan PAD mencacai lebih dari 100% dan itu 

menyatakan kinerja keuangan sangat Efektif. 

5. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa keseimbangan antar 

belanja belum seimbang. Hal ini terbukti dari hasil anaalisis rasio pada 

bab sebelumnya yang membandingkan antar belanja operasi dan 

belanja modal yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah 

lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja operasi 

dibanding dengan belanja modal. Yang mana seharusnya belanja 

modal lebih besar dari belanja operasi. 

6. Rasio efisiensi belanja pada kabupaten kulon progo efisien karena 

tidak melibihi total target belanja yang dianggarkan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang 

disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus mulai untuk tidak 

tergantung lagi kepada pemerintah pusat dan mulai mengoptimalkan 

umber daya alam agar pendapatan asli daerah dapat semakin 

meningkat. 

2. Pemerintah kabupaten Kulon Progo sebaiknya lebih meningkatkan lagi 

pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal (belanja 

pembangunan) sehingga pembangunan di Kabupaten Kulon Progo 

semakin baik dan bertambahnya sarana dan prasarana yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


