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BAB VI                                                                                           

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:  

1. Variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.  Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk provinsi Bali, maka 

semakin tinggi pula pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali. 

2. Variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.  Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke provinsi Bali, maka 

semakin tinggi pula pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali 

3. Variabel jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali.  Hal ini berarti bahwa 

semakin banyak jumlah hotel yang didirikan oleh pemerintah maupun 

pihak swasta di Provinsi Bali, maka semakin tinggi pula pendapatan asli 

daerah (PAD) provinsi Bali. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya meneliti 

pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, dan jumlah hotel yang berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, perlu digali 

variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), seperti 

misalnya investasi, jumlah obyek wisata, jumlah restoran, maupun inflasi. 

 

C. Saran  

Beberapa saran yang dapat disampaikan sesuai dengan hasil penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Bali 

Pendapatan per kapita terbukti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) provinsi Bali, dengan demikian disarankan kepada pemerintah 

provinsi Bali untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk yang 

salah satunya dilakukan dengan cara memberikan lapangan pekerjaan 

kepada penduduk lokal terutama di sektor pariwisata, seperti menjadi 

pemandu wisata, menjadi penerjemah bahasa, maupun memberikan 

pinjaman lunak kepada penduduk lokal untuk membuka usaha di sekitar 

wilayah wisata di provinsi Bali, sehingga secara otomatis meningkatkan 

pendapatan per kapita penduduk provinsi Bali. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel 

penelitian yang lebih banyak dari penelitian ini, sehingga hasil 

penelitiannya dapat mencerminkan sesuai dengan kenyataannya. 
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b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas baru yang 

mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) seperti investasi, jumlah 

obyek wisata, jumlah restoran, maupun inflasi untuk mengembangkan 

penelitian yang lebih komprehensif. 


