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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap analisis pengelolaan 

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Solok, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dari tahun 2002-

2015 berfluktuasi setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Kabupate Solok sebesar 5,82%. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi 

terjadi pada tahun 2008 yaitu sebsar 6,35% dan pertumbuhan ekonomi 

terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 4,34%. 

2. Perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Solok dari 

tahun 2002-2015 berfluktuasi setiap tahunnya, dengan rata-rata rasio 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Solok masih rendah yaitu  

sebesar 4,77%. Dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah 

pusat sangat dominan daripada daerah. Perkembangan rasio kemampuan 

keuangan daerah Kabupaten Solok dari tahun 2002-2015 berfluktuasi 

setiap tahunnya, dengan rata-rata sebesar 4,24%. Dengan kemampuan 

keuangan yang sangat kurang, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Solok 

masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya. 

Sehingga dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

daerahnya masih bergantung pada pemerintah pusat. 



 

75 
 

3. Rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok karena 

nilai probabilitinya kecil dari 0,05 (α = 5%). Ini mengambarkan bahwa 

setiap peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok. Rasio kemampuan 

keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok karena nilai probabilitinya 

kecil dari 0,05 (α = 5%). Ini mengambarkan bahwa setiap peningkatan 

rasio kemampuan keuangan daerah maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Solok. 

6.2 Saran  

Bardasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka berikut adalah sara 

yang dikemukakan : 

1. Untuk mempertahankan dan menigkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Kabuapten Solok, pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan 

potensi sumber keuangan daerah sehingga mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Solok.  

2. Untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kemampuan keuangan 

daerah Kabupaten Solok, pemerintah daerah harus bisa untuk 

menimbulkan kesadaran kepada rakyat  untuk membayar pajak dan 

retribusi daerah, dan pemerintah juga harus bisa mengelola sumber 

kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 

 


