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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, Jumlah 

Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah secara parsial dan simultan. Hasil pengujian signifikansi 

parsial dan simultan sebagai berikut: 

1. Ha1 diterima, yang berarti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  untuk 

seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Banten mempunyai pengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan melalui statistik t yang 

menghasilkan nilai t sebesar 2,144 dengan signifikansi sebesar 0,041 atau 

lebih kecil dari 0,050. Hal ini sejalan dengan penelitian Muchtholifah (2010), 

Adriani dan Handayani (2008) menyatakan bahwa produk domestik regional 

bruto (PDRB) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Ha2 diterima, yang berarti jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan statistik t yang 

menghasilkan nilai t sebesar 3,106 dengan signifikansi 0,004 atau lebih kecil 

dari 0,050. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto (2014), Triani dan 

Kuntari (2010) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Pengaruh Produk Domestik..., Anisah, FB, 2016



75 
 

3. Ha3 ditolak, yang berarti jumlah wisatawan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan statistik t yang menghasilkan 

nilai t sebesar -1,361 dengan signifikansi 0,185 atau lebih besar dari 0,050. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sari (2013) bahwa jumlah 

wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan penelitian 

Rantetadung (2012) yang juga menghasilkan jumlah wisatawan berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

4. Ha4 diterima, yang berarti pengeluaran pemerintah daerah  mempunyai pengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan statistik t 

yang menghasilkan nilai t sebesar 2,460 dengan signifikansi sebesar 0,021 atau 

lebih kecil dari 0,050. Hal ini sejalan dengan Tobing (2015), Santosa dan Rahayu 

(2005) yang menyatakan pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.. 

5. Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan 

pengeluaran pemerintah daerah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik F yang 

menghasilkan nilai F sebesar 16,219 dengan signifikansi 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,050. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jaya dan Widanta 

(2014) bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara PDRB, jumlah 

penduduk dan jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Denpasar. Selain itu penelitian Susanto (2013) juga menunjukkan bahwa variabel 
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bebas PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Penelitian Tobing (2015) juga 

menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dan PDRB secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Periode tahun pengamatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terbatas 

hanya selama 4 tahun yaitu dari 2010 sampai 2013.  

2. Lingkup wilayah yang digunakan dalam melakukan penelitian terbatas hanya di 

satu provinsi saja yaitu di provinsi Banten sehingga tidak dapat diperbandingkan 

dengan provinsi lain.  

3. Variabel yang diteliti terbatas hanya difokuskan pada 4 variabel independen, yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah wisatawan, 

dan pengeluaran pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan hanya 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 66,3% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

  

5.3  Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan 

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
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1. Memperpanjang periode tahun pengamatan agar sampel yang digunakan dapat 

lebih mewakili dari keseluruhan populasi yang ada. 

2. Memperluas lingkup daerah penelitian dengan menambah provinsi lainnya 

sehingga lingkup yang digunakan dalam penelitian dapat lebih luas dan dapat 

dibandingkan dengan provinsi lain. 

3. Memperluas ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan meneliti faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti tingkat investasi, 

tingkat inflasi, dan jumlah tenaga kerja.  
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