
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat 

tahun 2011-2016, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. 

4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam 

penelitian-penelitian berikutnya yaitu variabel independen PAD, Dana Perimbangan, 

dan SiLPA yang digunakan dalam penelitian ini baru menjelaskan sebagian kecil dari 



 

 

faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, dapat dilihat dari 

hasil koefisien determinasi bahwa model penelitian baru mampu mejelaskan variabel 

PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA sebesar 46,4% dan sisanya 53,6% dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian berikutnya diharapkan menambah 

lingkup penelitian seperti menambah variabel lain yang berasal dari sumber 

penerimaaan lainnya selain PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA. 

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan lebih bijak dan cermat dalam menggunakan 

alokasi PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan 

perekonomian demi meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia. 

 

5.4 Implikasi 

 Implikasi dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari segi PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, DBH, dan SiLPA terbukti 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan DAK terbukti tidak 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan 

keputusan terkait peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini 



 

 

diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam perencanaan APBD bagi 

pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pemerintah daerah diharapkan lebih 

bijak dan cermat dalam menggunakan alokasi PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya 

dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian guna meningkatkan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

 


