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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa:  

1. Perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja 

bantuan sosial  pada pemerintah Kabupaten/kota di Aceh. 

2. Perubahan dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja bantuan 

sosial pada pemrintah Kabupaten/kota di Aceh.  

3. Perubahan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap perubahan belanja bantuan 

sosial pada pemrintah Kabupaten/kota di Aceh.  

4. Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan 

perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara bersama-

sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah 

kabupaten/kota di Aceh. 

 

 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 

independen yang lain, seperti Dana Otsus, DAU, DAK maupun dana 

transfer lainnya. Variabel independen lain yang dapat digunakan untuk 

menilai pengaruh perubahan belanja bantuan sosial juga dapat digunakan 

data non keuangan seperti luas wilayah dan jumlah penduduk.  

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan variabel perubahan 

belanja modal yang dianggap lebih nyata dan pasti menjadi acuan dalam 
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perubahan alokasi belanja daerah. Belanja modal juga sudah sering 

dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga referensi yang tersedia cukup 

banyak untuk memberikan penjelasan mengenai hubungannya serta 

sebagai referensi dan pendukung hasil penelitian.  

3. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, untuk terus berupaya 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya PAD sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah itu sendiri, serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bentuk penyaluran 

pelayanan publik.  

4. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, melihat hasil pengaruh 

perubahan DBH terhadap perubahan belanja bantuan sosial memiliki 

nilai yang cukup kuat (0,038) dibanding dua variabel independen lainnya 

(-0,085, dan 0,005), maka sebaiknya Pemda lebih meningkatkan 

anggaran DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja bantuan sosial.  

5. Saran bagi Pemda pada kabupaten/kota di Aceh, untuk lebih 

memperhatikan besar kecilnya SiLPA, mengingat besaran SiLPA sangat 

ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi pendapatan dan 

belanja, dan kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

 


