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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan  

 

 Berdasarkan hasil regresi panel mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan 

Pekalongan, maka hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian  ini menunjukan  bahwa  pengeluaran  pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien sebesar 

0.219570 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0111 derajat signifikan 5 

persen. Artinya dengan terjadinya kenaikan Pengeluaran pemerintah 

sebesar 1% makan akan menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar 

0.21 %. 

2. Penelitian ini menghasilkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien 

sebesar 2.769295 dengan  nilai  probabilitas sebesar 0.0000 dengan derajat 

signifikan 1 persen.  Artinya jika terjadi kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% maka akan menaikan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebesar 2.76%.  Meningkatnya PDRB mengatahui sektor 

yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi 
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Dan menjadi bukti nyata terhadap pembangunan daerah. Peningkatan 

PDRB juga merupakan indikator meningkatnya pendapatan per kapita 

masayarakat daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan  jumlah penduduk belum berpengaruh 

atau tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan, nilai koefisiena sebesar 

0.009983 dengan  nilai probabilitas sebesar 0.3019.  Jumlah penduduk 

merupakan variabel yang dapat berpengaruh baik terhadap situasi 

perekonomian wilayah tertentu, dapat berpengaruh positif  jika penududuk 

produktif yang dapat meningkatkan laju perputaran perekonomian, namun 

jika penduduk tidak produktif maka hanya akan menjadi beban. 

Penududuk yang berkualitas merupakan penduduk yang mempunyai 

kreatifitas, berpendidikan  serta kemampuan yang mumpuni dan disiplin 

merupakan  penduduk  yang dapat bersaing  dengan perubahan zaman. 

B. Saran 

 Berdasarkan  hasil  penelitian dan  kesimpulan yang didapatkan, maka ada 

beberapa saran yang dapat di berikan dengan adanya penelitian ini :  

1. Pemerintah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan di sarankan 

untuk meningkatkan belaja daerah kususnya belanja pembangunan. 

Karena dengan adanya infrastruktur akan mendukung perekonomian, serta 

menyediakan sarana dan  prasana  berupa infrasturtur jalan yang halus 

serta trnaspotasi umum yang nyaman dan labih baik. Agar jalanya 

distribusi  barang dan jasa lebih baik ini dapat meningkatkan produktifitas. 
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2. Pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik agar 

tercipta generasi sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan 

kemajuan zaman, dimana di era globalisasi seperti ini pendidikan 

merupakan suatu hal yang penting menjadikan masyarakat lebih cerdas 

dan siap untuk besaing. Selain itu menekan jumlah penduduk dengan 

program Kb sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk. 

3. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan 

Pekalongan dengan lebih meningkatakan  sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah khususnya objek-objek yang dapat  meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah. 

4. Untuk penelitian selanjutnya di anjurkan untuk mengguakan variabel 

penegaluran pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah yang di 

belanjakan untuk pembangunan, dengan meningkatkan pembangunan 

sarana dan prasarana publik seperti jalan, jebatan, pasar dan investsi 

peningkatan SDM dalam bentuk pembangunan sekolah yang layak dan 

berkualitas. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat 

menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. 

5. Di anjurkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan model penelitian 

ECM (Error Correction Model) untuk melihat pengaruh antar variabel 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

   Penelitian ini telah di usahakan dan di lakasanakan sesuai prosedur  

ilmiah, namun demikian masih ada keterbatasan dalam penelitian antara lain: 

1. Fakror-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah masih di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan hanya terdiri dari tiga 

variabel, yaitu: pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional  Bruto  

dan  jumlah  penduduk, sedangkan masih  banyak variabel yang lain yang 

dapat mempengaruhi pendapatn asli daerah. 

2. Dapat di katakan penelitian Ini hanya lingkup Eks-Karesidenan Pekalongan 

hanya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota,  bisa di katakan objek yang di jangkau 

kurang luas, sehingga saran untuk  peneliti selanjutnya dapat menambah 

objek menjadi wilayah Provinsi. 

3. Periode waktu yang di laukaukan dalam penelitian ini hanya 10 tahun  

mulai dari tahun 2005-2014 ini di sebabkan karena adanya keteratasan 

dalam mengakses data. 


