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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong Efektif. Hal 

ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target 

realisasi pendapatan yang direncanakan. Semakin tinggi rasio efektifitas 

berarti Kinerja Keuangan Daerah akan semakin baik. 

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, hal ini dikarenakan realisasi 

belanja daerah Kabupaten rata-rata dibawah realisasi pendapatan. Semakin 

rendah rasio efisiensi berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik.  

3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio 

Keserasian Pemerintah Kabupaten Blitar masih banyak mengalokasikan 

Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. Ini dapat dibuktikan dari 

rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-

rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi 
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terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai 

untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin 

untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan 

pembangunan daerah.Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti 

untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi 

pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk 

Pemerintah Kabupaten Blitar kecil atau belum terpenuhi. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio 

Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun 

fluktuatif.Hal ini menunjukkan Kabupaten Blitar dalam pengelolaan PAD 

sudah berjalan baik, meskipunPendapatan Asli Daerah masih  kecil  

dibandingkan  dengan  bantuan  dari  pusat.  

5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio 

kemandirian keuanga daerah tergolong masih rendah sekali. Pola 

hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 

bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan 

provinsi) masih sangat tinggi. 
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B.  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan 

dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Blitar Sebaiknya lebih mengoptimalkan sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada maupun yang belum 

diolah agar dapat meningkatkan PAD,sehingga ketergantungan terhadap 

sumber dana ekstern dapat diminimalisir. 

2. Pemerintah Kabupaten Blitar agar lebih proporsional di dalam 

mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan 

meningkatkan belanjamodal. 

3. Pemerintah daerah hendaknya terus mempertahankan serta 

meningkatkan semua indikator penilaian dalam kinerja 

keuangan daerah dan terus berupaya meningkatkan efektifitas PAD, 

efisiensi PAD, Keserasian Belanja Operasi maupun Belanja 

Modal,kemandirian keuangan daerah, , dan pertumbuhan PAD. 

 

 

 

 

 

 

 


