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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan yakni mengenai Analisis Pengaruh 

PAD, Investasi, Bekerja, Inflasi, dan Belanja Daerah terhadap PDRB di 

Jawa Tengah Periode 1985-2015 dengan menggunakan model estimasi 

VECM (Vector Error Correction Model) mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel PAD 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB dalam jangka 

pendek, maka hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap 

PDRB. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel investasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB dalam jangka 

pendek dan jangka panjang, maka hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa investasi 

berpengaruh positif terhadap PDRB. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel bekerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dalam jangka 

pendek, maka hasil penelitian telah sesuai dengan hipotesis penelitian 
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yang menyatakan bahwa bekerja berpengaruh positif terhadap PDRB dalam jangka 

pendek. 

4. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap PDRB dalam jangka pendek dan jangka panjang, maka 

hasil penelitian telah sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

inflasi berpengaruh positif terhadap PDRB. 

5. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel belanja daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB dalam jangka pendek, maka 

hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 

belanja daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pengaruh PAD, 

Investasi, Bekerja, Inflasi dan Belanja Daerah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode 

1985-2015 dengan menggunakan model estimasi VECM (Vector Error Correction 

Model), maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, dalam jangka pendek PAD berpengaruh signifikan 

terhadap PDRB. Oleh karena itu perlu adanya regulasi pengawasan yang lebih ketat 

serta perlu adanya peningkatan efisiensi dalam investasi agar dapat mengeksplor 

potensi daerah yang diharapkan dapat lebih memberikan retribusi untuk daerah 

khususnya di Jawa Tengah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, dalam jangka panjang inflasi dan belanja daerah 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Oleh karena itu, peningkatan inflasi harus 

diimbangi dengan sisi pengeluarannya (pemerintah) yakni melalui belanja daerah. 

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah melalui kebijakan menjaga stabilitas 
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ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana 

infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam brinvestasi 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, dalam jangka pendek bekerja dan inflasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap PDRB. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi 

jumlah tenaga kerja yang bekerja serta perlu adanya kebijakan atau regulasi dari 

pemerintah maupun perusahaan agar pekerja dapat terjamin lebih baik 

kehidupannya dan terserap dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi 

untuk Jawa Tengah, kemudian mengenai inflasi harus dijaga dari sisi pendapatan 

agar tetap terjaga dengan baik, peningkatan inflasi harus diimbangi dengan 

kebijakan fiskal dan penguatan kerjasama dengan tim pengendali inflasi serta 

perbankan agar peningkatannya nantinya tetap memberikan kontribusi yang baik 

pada PDRB di Jawa Tengah. 

4. Berdasarkan hasil penelitian, investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

PDRB. Oleh karena itu, perlu adanya efisiensi dalam penyerapan investasi. Jawa 

Tengah sendiri termasuk daerah yang kurang mengexplore atau menggali potensi 

kekayaan alamnya, oleh sebab itu maka dibutuhkan penggalian potensi yang lebih 

pada berbagai sektor termasuk pariwisata. Perlu juga dibenahi infrastruktur agar 

investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah khususnya Jawa 

Tengah. 

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah wilayah penelitian serta 

variabel lainnya yang mempengaruhi PDRB. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penelitian oleh 

peneliti. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah cakupan wilayahnya, yakni hanya 
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mencakup Jawa Tengah secara umum, kemudian variabel yang digunakan dalam 

penelitian hanya mencakup variabel PDRB, PAD, Investasi, Bekerja, Inflasi dan 

Belanja Daerah.  
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