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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. 

Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Rasio Kemandirian di kedua wilayah, 

memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari 

pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji Non Parametrik 

Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel terdapat 

perbedaan. Maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah 

lebih mandiri dalam mengelola kegiatan pemerintahan, dan 

pembangunan daerah.  

2. Berdasarkan Rasio Efektivitas di kedua wilayah, baik di Provinsi 

Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

mencapai tingkat efektivitas yang baik. Uji Non Parametrik Beda 

Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel tidak terdapat 

perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah pada 

kedua wilayah tersebut sudah efektiv dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

3. Berdasarkan Rasio Efisiensi di kedua wilayah, baik di Provinsi 

Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum 

dapat mencapai tingkat efisiensi yang baik.Uji Non Parametrik 
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Beda Dua Mean Kolmogorov - Smirnov Dua Sampel tidak 

terdapat perbedaan. Maka dapat dikatakan kinerja pemerintah 

daerah pada kedua wilayah kurang efisien dalam mengelola 

pengeluaran dan penerimaan daerah.  

4. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan di kedua wilayah, 

baik di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta belum mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan 

yang baik.Uji Non Parametrik Beda Dua Mean Kolmogorov - 

Smirnov Dua Sampel terdapat perbedaan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja pemerintah daerah di kedua wilayah tersebut kurang 

dapat meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan  

1. Pemerintah Daerah seharusnya terus berusaha dalam menggali 

potensi-potensi yang ada di daerah agar dapat lebih dikatakan 

mandiri secara finansial, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.  

2. Pemerintah Daerah seharusnya terus berusaha meningkatkan dan 

memaksimalkan kinerja mereka, supaya pengeluaran daerah lebih 

efektiv dan efisien.  

3. Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan Key Performance 

Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama, seperti target-target 

yang harus dicapai dari periode ke periode agar pemerintah daerah 
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dapat terus introspeksi diri demi perbaikan kinerja kedepannya. 

Serta agar dapat memantau setiap kegiatan apakah sesuai dengan 

yang sudah ditetapkan diawal. 


