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BAB VI   

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN   

A.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan mengenai Pertumbuhan 

Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015 dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh `positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin besar 

pendapatannya maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan, 

dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah maka dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY   

2. Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta angkatan kerja dan 

bekerja mengalami penurunan, karena minat bekerja di DIY berkurang dan 

jumlah tenaga kerja di Pulau Jawa lainnya DIY memiliki angka lebih 

kecil.  

3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka hal ini menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan akan tetapi tingkat 

pengangguran tidak mengalami penurunan.    

4. Inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya ketika 

88 
 



89 
 

inflasi meningkat maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 

rendah.  

B. SARAN  

Berlandaskan simpulan yang telah diperoleh dari peneliti, adapun saran 

yang dapat diberikan yakni, sebagai berikut:   

1. Diharapkan agar pemerintah provinsi DIY terus memperhatikan 

kinerja pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran 

dan inflasi dalam rangka untuk kebijakan ataupun peningkatan 

sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

provinsi DIY masa sekarang dan diera yang akan datang.  

2. Diharapkan pemerintah pusat maupun dari daerah bisa memelihara 

dan juga melindungi administrasi dengan sangat baik agar data-data 

jika diperlukan ataupun dibutuhkan dalam memperlancar didalam 

proses pengambilan dalam bentuk penelitian, untuk tahun 

sebelumnya dan tahun berikutnya.  

3. Penulis juga memberikan saran kepada penelitian-penelitian 

selanjutnya untuk menggunakan variabel-variabel berbeda yang 

telah dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

contohnya dana alokasi umum, ekspor maupun investasi.  

C. KETERBATASAN PENELITI   

1. Peneliti sangat kurang dalam ketersediaan daya yang telah memadai 

sehingga ..memiliki keterbatasan data yang dianalisis. Dalam pengambilan 
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waktu periode hanya 6 tahun yakni tahun 2010 sampai tahun 2015, karena 

ada beberapa variabel yang tidak bisa didapatkan.   

2. Dalam penelitian yang sudah dikembangkan masih sangat terbatas pada 

pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran dan inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena jika ingin diteliti lebih jauh masih 

ada faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di DIY.   
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