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BAB V

SIMPULAN DAN PENUTUP

V.1  Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui pengaruh produk domestik

regional bruto, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah pada

Provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2013-2015 secara parsial. Setelah

melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

a. Hasil analisis regresi berganda variabel produk domestik regional bruto

secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa produk domestik regional

bruto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini

ditunjukkan pada uji t dalam pengujian regresi berganda dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05).

b. Hasil analisis regresi berganda variabel inflasi secara parsial (uji t)

menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan pada uji t dalam pengujian

regresi berganda dengan nilai signifikansi sebesar 0,991 (0,991 > 0,05).

c. Hasil analisis regresi berganda variabel jumlah penduduk secara parsial

(uji t) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan pada uji t dalam

pengujian regresi berganda dengan nilai signifikansi sebesar 0,000

(0,000 < 0,05).

d. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square diketahui

sebesar 0,890. Artinya pengaruh produk domestik bruto, inflasi dan

jumlah penduduk mempunyai pengaruh sebesar 89%, sisanya 11%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam

penelitian ini atau faktor-faktor lain.
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V.2  Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang

produk domestik regional bruto yang berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah karena setiap kenaikan yang dialami oleh produk

domestik regional bruto secara langsung akan meningkatkan pendapatan

asli daerah di provinsi tersebut. Serta jumlah penduduk yang

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, apabila jumlah

penduduk produktif meningkat maka akan meningkatkan pendapatan

asli daerah secara langsung.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai

faktor-faktor yang bisa mempengaruhi menurun atau meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga diharapkan membantu

pemerintah daerah maupun pusat dalam membuat anggaran APBD

yang lebih efektif sehingga dalam merealisasikan anggaran tersebut

dapat menarik para investor sehingga dapat meningkatkan pendapatan

daerah dan ketertarikan untuk daerahnya, serta dapat sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan

khususnya mengenai Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan

Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor

dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke

daerah-daerah yang berpotensi sehingga pendapatan daerah dapat

bertambah dan tidak merugikan investor tersebut.
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