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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan  

1. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar -0,512 dengan tingkat signifikasi 0,000 

atau di bawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha1 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jaya dan Widanta 

(2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini karena dengan meningkatnya 

jumlah pertumbuhan penduduk akan dapat menaikkan output melalui penambahan 

tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri yang 

nantinya akan meningkatkan penerimaan daerah. 

2. PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

Kota Manado. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 0,314 dengan tingkat signifikasi 

0,000 atau di bawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha2 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jaya dan Widanta 

(2014) yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini karena PDRB dengan PAD memiliki 

hubungan yang fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah 

penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. 

3. Jumlah Wisatawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Manado. Ha3 ini terlihat dari nilai t sebesar 2,099 dengan tingkat 

signifikasi 0,000 atau di bawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa Ha3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmaja (2009) 

yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal ini karena dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 

suatu daerah, maka akan meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan 

retribusi daerah.    

4. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 3,983 dengan tingkat 

signifikasi 0,0000 atau di bawah 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ha4 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Atmaja 

(2009) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini karena pengeluaran 

pemerintah mempunyai peranan yang penting terhadap suatu daerah. Dengan 

meningkatnya pengeluaran pemerintah, maka akan meningkatkan penerimaan 

daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.    

5. Jumlah penduduk, PDRB, jumlah wisatawan, dan pengeluaran pemerintah secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

Hasil ini terlihat dari nilai F sebesar 1414,016 dengan signifikansi 0,000 yang 

berada di bawah 0,005. Berdasarkan tingkat signifikansi maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha5 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Jaya dan Widanta 

(2014) menyatakan bahwa Jumlah penduduk, PDRB dan jumlah wisatawan secara 

simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Atmaja (2009) yang menyatakan bahwa jumlah 

penduduk, pengeluaran pemerintah, dan jumlah wisatawan secara simultan 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 
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5.2 Keterbatasan 

1. Penulis melakukan penelitian dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan 

menggunakan data Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 

Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten 

Sangihe, dan Kabupaten Talaud. Hal ini karena di Kabupaten/Kota yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, memiliki potensi-potensi yang dapat meningkatkan 

penerimaan daerah. 

2. Penulis hanya menggunakan sampel dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Utara. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan 

kepada peneliti berikutnya adalah: 

1. Memasukkan variable lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah 

(PAD) selain variabel jumlah penduduk, PDRB, jumlah wisatawan, dan 

pengeluaran pemerintah. 

2. Tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analisis untuk 

mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, jumlah wisatawan, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) bagi Provinsi 

Sulawesi Utara, tetapi hendaknya dilakukan analisis dengn metode lainnya 

sebagai perbandingan demi keakuran hasil.  
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