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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, 

pertumbuhan ekonomi dan  produk dometik regional bruto  terhadap pendapatan 

asli daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-

2016. Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan 

bahwa banyaknya jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah. 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan 

bahwa besarnya nilai pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto 

berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini 

membuktikan bahwa besarnya nilai produk domestik regional bruto 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

d. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk, pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto 

mempunyai pengaruh sebesar 64,% terhadap pendapatan asli daerah, 

sisanya 34,% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

kedalam penelitian ini. 
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V.2  Saran  

Terdapat saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:  

a. Peneliti selanjutnya di sarankan dapat melakukan penelitian dengan 

penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi 

pendapatan asli daerah dan dapat melakukan penelitian dengan data atau 

sampel dalam rentang waktu yang lebih panjang serta populasi yang 

lebih luas.  

b. Penelitian selanjutnya mendapatkan periode yang tepat untuk menentukan 

sempel seperti 3 tahun terakhir.  

c. Penelitian selanjutnya hendaknya juga memperhatikan derah penelitian 

yang lebih luas sehingga penelitaian yang dilakukan menjadi lebih 

spesifik.  

d. Selanjutnya diharapkan memperoleh data dari sumber yang lebih lengkap 

dan akurat, maupun perolehan secara langsung dari pemerintah atau 

badan yang bersangkutan. 

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat 

penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. Serta 

diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang didasarkan 

pada atribut berbasis akutansi pemerintah dan laporan realisasi 

bedasarkan anggaran dalam APBD khususnya mengenai Jumlah 

Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk 

Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah yang 

pengukuranya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi pemerintah 
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dan laporan realisasi bedasarkan anggaran dalam APBD. Selain itu, 

penelitian ini juga menambah pengalaman bagi peneliti dalam 

menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang di dapat 

selama perkuliahan. 

2) 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 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Produk 

Domestik Regional Bruo terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3) 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.
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