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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaruh 

keempat variabel independent yang diteliti terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh antara Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah 

dikarenakan penerimaan pajak hotel yang meningkat juga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bertambahnya objek wisata atau 

adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah mendorong penduduk/badan usaha 

untuk membangun sebuah usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan 

pariwisata tersebut seperti mendirikan penginapan atau hotel, sehingga 

semakin banyak hotel maka semakin banyak pula pajak hotel yang diterima 

dan meningkatnya pajak hotel dapat mempengaruhi besaran penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah yang diterima. 

b. Tidak terdapat pengaruh antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli 

Daerah karena adanya perubahan tarif pajak hiburan dari 10% menjadi 35% 

sehingga komunitas tempat hiburan menunda pembayaran pajaknya, 

kurangnya pengawasan serta masih kurangnya pengelolaan tempat hiburan 

seperti pameran, diskotik, karaoke serta tempat obyek wisata masih ada yang 

belum terjamah. 

c. Terdapat pengaruh antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah 

karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga jika retribusi daerah sudah dimaksimalkan maka 

pendapatan retribusi daerah dapat meningkat dan hal tersebut juga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

d. Tidak adanya pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli 

Daerah karena tingginya angka kelahiran dapat menyebabkan kemiskinan 

dan kesejahteraan hidup menurun. Banyaknya penduduk juga dapat 
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menyebabkan banyaknya pengangguran. Penduduk yang tidak memiliki 

pendapatan, tidak dapat membayar pajak dan retribusi yang nantinya dapat 

berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

beberapa saran seperti berikut: 

V.2.1 Saran Teoritis 

a. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan 

variabel lainnya yang menjadi faktor berpengaruh pada Pendapatan Asli 

Daerah agar dapat menghasilkan penelitian yang berkembang dan lebih 

lengkap.  

b. Penelitian ini terbatas pada 2 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Jawa Barat, 

bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian 

dengan kurun waktu yang lebih Panjang agar memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

c. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan jurnal internasional dengan 

objek penelitian luar negeri sehingga mendapatkan gambaran yang lebih luas 

lagi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. 

V.2.2 Saran Praktis 

a. Pemerintah daerah diharapkan menghasilkan suatu kebijakan lain untuk 

meningkatkan pajak dan retribusi yang didukung oleh perkembangan jumlah 

penduduk karena pajak dan retribusi dapat menjadi sumber terbesar untuk 

pendapatan suatu daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

penduduk dan mendorong tingkat penerimaan PAD. 

b. Bagi pemerintah daerah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan PAD 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi besar 

kecilnya penerimaan PAD seperti pajak hotel, pajak hiburan, retribusi daerah 

dan jumlah penduduk. 
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