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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh 

Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, dan Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Melihat hasil dari penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemandirian Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah. 

2. Adapun nilai rata-rata PDRB Jawa Tengah sebesar 5,26%, dan DIY 

memiliki nilai rata-rata PDRB sebesar 5,21%. Tingginya nilai rata-rata 

PDRB Jawa Tengah disebabkan oleh perolehan pendapatan daerah Jawa 

Tengah yang lebih tinggi dari pada DIY selama periode penelitian. 

3. Adapun Pendapatan Asli Daerah Daerah Jawa Tengah yang memiliki 

nilai rata-rata sebesar 76,25%, dan DIY memiliki nilai rata-rata 

pendaptan asli daerah sebesar 81%. Tingginya nilai pendapatan asli 

daerah DIY disebabkan oleh kemampuan provinsi DIY dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam menghasilkan 

pendapatan. 



51 
 

  

4. Adapun Belanja Daerah Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata sebesar 

11,01%, dan DIY memiliki nilai rata-rata sebesar 8,99%. Tingginya nilai 

belanja daerah Jawa Tengah dikarenakan oleh banyaknya pembangunan 

daerah yang dilakukan oleh Jawa Tengah disbanding dengan DIY 

selama periode penelitian.  

5. Dan nilai rata-rata inflasi daerah Jawa Tengah daerah memiliki nilai 

sebesar 5,83%, dan DIY memiliki nilai rata-rata inflasi sebesar 5,67%. 

Tingginya nilai inflasi daerah Jawa Tengah disebabkan oleh tingginya 

harga-harga barang konsumsi di daerah tersebut dibanding dengan DIY 

selama periode penelitian.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan periode jangka waktu 

yang lebih panjang dalam mengukur Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang belum 

terdapat dalam penelitian ini seperti tenaga kerja, investasi, pengeluaran 

pemerintah dll. 
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C. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari beberapa kabupaten/ kota 

yang ada di DIY dan Jawa Tengah sehingga belum dapat mencerminkan 

semua daerah. 

2. Sampel dalam penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang 

pendek, yaitu hanya 5 tahun sehingga kurang luas jangkauan periode 

pengamatannya. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sedangkan 

masih ada variabel-variabel independen lain yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


