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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD karena jumlah 

penduduk mencerminkan banyaknya jumlah penyetor pajak sehingga 

semakin banyak penduduk maka semakin banyak pajak yang disetorkan 

sehingga PAD pun meningkat. 

2. Variabel pendapatan per kapita berpengaruh terhadap PAD karena 

pendapatan per kapita merupakan indikator tingkat kemakmuran penduduk 

artinya semakin banyak penduduk yang mampu membayar pungutan 

pemerintah apabila pendapatan per kapitanya tinggi. 

3. Variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PAD 

dikarenakan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk penyediaan 

sarana dan prasarana publik tidak dilakukan dengan efektif dan efisien 

sehingga tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan PAD. 

V.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang bisa penulis ajukan dari hasil riset ini ialah 

sebagaimana berikut: 

V.2.1 Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti selanjutnya baiknya memakai variabel independen yang 

berbeda dalam memengaruhi PAD seperti investasi, karena apabila investasi 

masuk ke dalam suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi, penyerapan 

tenaga kerja, serta daya beli masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya 

akan berpengaruh pada kemampuan keuangan suatu daerah. 

2. Peneliti selanjutnya baiknya memakai sampel penelitian yang lebih luas dan 

menggunakan data penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang 

sehingga tidak hanya terfokus pada satu wilayah dan dapat memberikan 

pengaruh yang lebih baik lagi dalam melakukan penelitian. 
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3. Menambah literatur-literatur mengenai variabel-variabel yang dipakai dalam 

penelitian untuk menjadi acuan dalam menyusun penelitian. 

4. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan jurnal internasional dengan 

objek penelitian luar negeri sehingga mendapat gambaran yang lebih luas lagi 

terhadap variabel penelitian dalam berbagai objek penelitian. 

5. Uji komparasi terkait hubungan variabel eksogen dan variabel endogen di 

beberapa wilayah perlu dilakukan. 

V.2.2 Saran Praktis 

1. Pemerintah Daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran belanja daerah 

secara efektif dan efisien dengan membuat formulasi model RAPBD dan 

proyeksi alokasi APBD sehingga dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan PAD. 

2. Bagi Pemerintah Daerah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan PAD 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi besar 

kecilnya penerimaan PAD seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, 

dan pengeluaran pemerintah. 
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